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1. Мета дисципліни — сформувати чітке уявлення про особливості фізіолого-біохімічних 

властивостей у різних фізіологічних груп анаеробних мікроорганізмів, що є основою для їх 

широкого розповсюдження у природі та застосування у біотехнологіях; ознайомити із 

різноманіттям метаболічних режимів факультативно-анаеробних бактерій та вивчити механізми 

перемикання транскрипції генів при переході від аеробних до анаеробних умов зростання на 

прикладі E. coli. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування дисциплін «Мікробіологія», «Метаболізм мікроорганізмів», знання з біохімії 

та біофізики. 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з вищезазначених дисциплін для вирішення задач в 

біології. 

3. Володіння навичками опрацювання наукової літератури, аналізу даних, роботи з матеріалами 

та обладнанням, що використовуються в мікробіологічній лабораторії. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна розглядає основні способи отримання енергії, механізми отримання електронів та 

шляхи біосинтезу у анаеробних мікроорганізмів; дозволяє сформувати уявлення про основні 

катаболічні та анаболічні шляхи анаеробних хемоорганотрофних і хемолітотрофних 

мікроорганізмів, принципи їх розподілу на фізіологічні групи і методи вивчення їх фізіолого-

біохімічних властивостей, та сформувати вміння на основі теоретичних знань про фізіологічні 

потреби анаеробних мікроорганізмів створювати умови їх культивування для отримання 

необхідного кінцевого продукту. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Сформувати чітке уявлення про різноманітні способи отримання енергії, механізми 

отримання електронів та шляхи біосинтезу у анаеробних мікроорганізмів; основні катаболічні та 

анаболічні шляхи анаеробних хемоорганотрофних і хемолітотрофних мікроорганізмів, принципи 

їх розподілу на фізіологічні групи і методи вивчення їх фізіолого-біохімічних властивостей. 

2. Сформувати вміння в лабораторних умовах, на основі теоретичних знань про фізіологічні 

потреби мікроорганізмів розробляти і виготовляти поживні середовища для культивування 

різноманітних анаеробних фізіологічних груп мікроорганізмів. 

3. Сформувати вміння володіти сучасними методами культивування анаеробних 

мікроорганізмів, виділяти чисті культури облігатних анаеробів. 

4. Сформувати уявлення про регуляцію експресії метаболічних генів при переході 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів від аеробного до анаеробного дихання. 

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 

освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 

 

Інтегральна компентентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 

біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК3. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 

інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  
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СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації 

живого, біологічних явищ і процесів.  

СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням сучасних 

методів та обладнання.  

СК6. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального аналізу 

розвитку науки і технологій.  

СК 38. Поглиблене розуміння структури та функціонування мікроорганізмів та їхньої ролі у 

біосферних процесах. 

СК 39. Здатність розв’язувати теоретичні та прикладні задачі сучасної мікробіології з метою 

вирішення завдань біологічного, медико-біологічного та біотехнологічного профілю. 
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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 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1.1 Знати особливості процесу анаеробного 

дихання бактерій, акцептори електронів, 

енергетичний вихід процесу; типи 

мікроорганізмів за їх ставленням до 

кисню у середовищі та механізми захисту 

мікроорганізмів від його дії; 

Лекція, 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 
12 

1.2 Знати основні схеми гомо- та гетеро 

ферментативного молочнокислого 

бродіння, змішаного та бутандіолового 

мурашинокислого бродіння, пропіонового 

бродіння, три форми спиртового бродіння 

дріжджів, гліцеро-піровиноградне та 

гліцеринове бродіння; знати механізми 

дисиміляційної амоніфікації і 

денітрифікації та сульфатредукції, 

анаеробного окиснення амонію, сіркового 

та вуглецевого дихання 

Лекція, 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

12 

1.3 Знати принципи регуляції експресії 

метаболічних генів при переході 

факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів від аеробного до 

анаеробного дихання; знати особливості 

фізіології метаногенів, схеми утворення 

метану, способи синтезу АТФ у 

метаногенів. 

Лекція, 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

12 

2.1 Вміти створювати накопичувальні 

культури анаеробних  мікроорганізмів із 

різними донорами і акцепторами 

електронів; вміти виділяти чисті культури 

облігатних анаеробних мікроорганізмів 

Лекція, 

Самостійна робота, 

Лабораторна робота 

Звіт по 

лабораторній 

роботі 12 

2.2 Вміти моделювати напрямок анаеробного 

процесу за різних умов культивування та 

складу культурального середовища; вміти 

встановлювати закономірності росту 

популяцій мікроорганізмів шляхом 

визначення динаміки зміни концентрації 

сульфатів, сульфідів, нітратів, нітритів в 

середовищі 

Лекція, 

Самостійна робота, 

Лабораторна робота 

Звіт по 

лабораторній 

роботі 

12 

2.3 Вміти ідентифікувати анаеробні 

мікроорганізми за допомогою доступних 

лабораторних методів; вміти 

прогнозувати біохімічний фенотип 

мікроорганізма на основі його геномних 

даних 

Лекція, 

Самостійна робота, 

Лабораторна робота 

Звіт по 

лабораторній 

роботі 
12 

3.1 Зрозуміле і недвозначне донесення 

власних висновків, знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують до фахівців та 

нефахівців; здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

Лекція, 

Самостійна робота, 

Лабораторна робота 

Звіт по 

лабораторній 

роботі, Доповідь 14 
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професійній діяльності 

4.1 Вміти знаходити вирішення задач шляхом 

самостійного опрацювання наукової та 

навчально-методичної літератури; вміти 

самостійно спланувати експеримент на 

основі поставленої задачі 

Лекція, 

Самостійна робота, 

Лабораторна робота 

Доповідь 

14 



 

 

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 

ПР1. Володіти державною та іноземною 

мовами на рівні, достатньому для спілкування 

з професійних питань та презентації 

результатів власних досліджень.  

 

+ + + +   + + 

ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі 

біології, генерувати та оцінювати ідеї. 
  + +   + + 

ПР12. Використовувати інноваційні підходи 

для розв’язання складних задач біології за 

невизначених умов і вимог.  

  +   +   

ПР 34. Вміти формувати систему аналізу та 

інтерпретації нових результатів про 

структурну організацію, функціонування та 

формування угруповань мікроорганізмів 

спираючись на поглиблені знання з дисциплін 

професійно-практичної підготовки.  

   + + + + + 



 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота з 1-ї частини: РН 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 – 30 балів/15 балів 

2. Модульна контрольна робота з 2-ї частини: РН 1.3, 2.2, 2.3, 4.1 – 30 балів/15 балів 

3. Звіт з лабораторних робіт (5 робіт): РН 1.1-4.1 – 30 балів (по 6 балів за кожну роботу/по 3 

бали за кожну роботу)   

4. Доповідь  1.1-4.1 – 10 балів/5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума балів з всіх форм семестрового 

оцінювання. Студент отримує залік («зараховано») лише за умови виконання всіх лабораторних 

робіт,  виконання завдань 2 модульних контрольних робіт та виконання доповіді.  

 

7.2 Організація оцінювання: 

 Оцінювання лабораторних робіт та доповідей проводиться протягом семестру та наприкінці 

семестру у вигляді звіту, модульна контрольна робота 1 проводиться всередині семестру, 

модульна контрольна робота 2 – наприкінці семестру.    

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 

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

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

роботи 
Самостійна 

робота 

Розділ 1 Фізіологія мікроорганізмів, що здійснюють бродіння 

1 ТЕМА 1. Анаеробіоз – життя без кисню 4 2 15 

 

Лекція 1 Поняття анаеробіозу. Розподіл 

мікроорганізмів за їх ставленням до кисню. 

Механізми захисту мікроорганізмів від 

токсичної дії кисню. Методи роботи з 

анаеробними мікроорганізмами. Окисно-

відновний потенціал середовища та способи 

його визначення 

2   

 

Лекція 2 Можливості метаболізму факультативно-

анаеробної E.coli: регуляція експресії генів 

при переході від аеробного дихання до 

анаеробного дихання та бродіння 

2   

 

Лабораторна робота 1  

1. Навчитися вимірювати окисно-відновний 

потенціал колориметничним і 

потенціометричними методами.  

2. Визначити вплив окисників і відновників на 

значення окисно-відновного потенціалу 

середовища.  

3. Встановити залежність показників Eh від 

pH середовища. 

 2  

 

Самостійна робота Вивчити основні причини 

утворення токсичних продуктів (пероксиду 

водню і супероксидного радикалу) за 

контакту переносників дихального ланцюга 

з киснем. Ознайомитися з особливостями 

вимірювання окисно-відновного потенціалу у 

гомогенних і гетерогенних системах 

  15 

2 ТЕМА 2. Бродіння 10 6 35 

 

Лекція 3 Енергетичні та фізіологічні собливості 

мікроорганізмів-бродильників. Схеми гомо- 

та гетероферментативного 

молочнокислого бродіння. Мурашинокисле 

бродіння: змішане та бутандіолове. 

Пропіоновокисле бродіння.  

 

2   

 

Лекція 4 Спиртове бродіння.  Три форми 

спиртового бродіння дріжджів за 

Нейбергом. Гліцеро-піровиноградне та 

гліцеринове бродіння 

2   

 

Лекція 5 Особливості бродіння біфідобактерій. 

Яблучно-молочнокисле бродіння. 

Особливості спиртового бродіння бактерії 

Zymomonas 

2   

 

Лабораторна робота 2  

1. Приготувати  компоненти середовища 

Постгейта В для культивування 

сульфатредукторів анаеробно за методом 

Хангейта. 

2.  Приготувати  анаеробні флакони для 

культивування сульфатредукторів за 

методом Хангейта. 

 4  



10 

 

 

Лекція 6 Мурашинокисле бродіння: змішане та 

бутандіолове. Пропіоновокисле бродіння. 

Бродіння Clostridium за росту на цукрах та 

амінокислотах. 

2   

 
Лекція 7 Вторинні бродильники (синтрофні 

бактерії). 
2   

 

Лабораторна робота 3 

1. Висіяти накопичувальні культури 

сульфатредукторів на рідке середовище 

Постгейта В за методом Хангейта.  

2. Висіяти накопичувальні культури 

сульфатредукторів на щільне середовище 

Постгейта В за методом Хангейта.  

3. Викачати ролінги. 

 2  

 

Самостійна робота Історія відкриття явища 

бродіння Пастером. Роботи Нейберга і 

Шапошнікова. Технологічні процеси,в яких 

використовуються процеси мікробного 

бродіння. Методики визначення типу 

мурашинокислого бродіння у лабораторних 

умовах і значення цього тесту для 

ідентифікації бактерій кишкової групи.  

  35 

Розділ  2 Фізіологія мікроорганізмів, що здійснюють анаеробне дихання і метаногенез 

5 ТЕМА 5 Анаеробне дихання 10 2 15 

 

Лекція 8 Акцептори електронів за анаеробного 

дихання. Їх окисно-відновні потенціали. 

Високо- та низькопотенційні типи 

анаеробного дихання. Енергетичний вихід 

анаеробного дихання. 

2   

 

Лекція 9 Нітратне дихання. Донори електронів за 

нітратного дихання. Два шляхи відновлення 

нітрату. Дисиміляційна амоніфікація і 

денітрифікація. 

2   

 

Лекція 10 Анаеробне окиснення амонію (АNAMMOX-

процес). Залізне дихання. Особливості 

будови дихального ланцюга Shewanella 

frigidimarina.  Фумаратне дихання.  

2   

 

Лабораторна робота 4 

1. Врахувати результати попереднього 

лабораторного заняття.  

2. Порахувати колонії сульфатредукторів , які 

виросли на щільному середовищі Постгейта 

В у ролінгах. 

3. Роздивитися колонії сульфатредукторів і 

виявити ті, що неповністю окиснюють 

лактат. 

4. Промікроскопіювати колонії 

сульфатредукторів. 

 2  

 

Лекція 11 Дисиміляційна та асиміляційна 

сульфатредукція. Розповсюдження і 

фізіологія сульфатредукторів. Автотрофні 

сульфатредуктори: асиміляція СО2 за 

відновлювальним шляхом Люнгдаля-Вуда. 

Механізм утворення градієнту протонів 

(векторне перенесення електронів).  

Механізм відновлення сульфату: АФС, 

тритіонатний шлях. 

2   

 Лекція 12 Дисмутація (диспропорціонування) 2   
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сірковмісних сполук сульфатредукторами. 

Сіркове дихання. Фізіологія 

хемолітотрофних гомоацетогенів. 

Асиміляція СО2 та отримання енергії за 

відновлювальним шляхом Люнгдаля-Вуда. 

Вуглецеве дихання. Утворення градієнту 

катіонів натрію. Натрій/протонний 

антипорт. Хемоорганотрофний метаболізм 

гомоацетогенів за росту на глюкозі. 

 

 

Самостійна робота Сіркове, залізне та манганове 

дихання. Особливості будови дихального ланцюга у 

бактерій роду Shewanella, Дихальний ланцюг за 

фумаратного дихання. Розповсюдження, будова 

клітини і метаболізм анамокс-бактерій. Значення 

гомоацетогенних бактерій для колообігу вуглецю у 

природі. Ферменти, що беруть участь у нітратному 

диханні (два типи дисиміляційних нітратредуктаз: 

NAR і NAP, їх будова і функції). Етапи відновлення 

нітриту до амонію та до молекулярного азоту. 

 

 
 

 
35 

6 ТЕМА 6  Метаногенез 4 4 35 

 

Лекція 13 . Субстатна специфічність метаногенів. 

Класифікація метаногенів. Фіксація СО2 

метаногенами модифікованим шляхом 

Люнгдаля-Вуда - комбінування процесів 

біосинтезу та метаногенезу 

2   

 

Лекція 14 Схема відновлення СО2 до метану. Схеми 

утворення метану з метанолу та ацетату. 

Синтез АТФ у метаногенів. Градієнти 

катіонів натрію і протонів у метаногенів. 

2   

 

Лабораторна робота 5.  

1. Вивчити динаміку росту Escherichia coli за 

умов аеробного дихання. 

2. Вивчити динаміку росту Escherichia coli за 

умов нітратного дихання. 

3. Вивчити динаміку росту Escherichia coli за 

умов бродіння. 

4. Побудувати криві росту і написати звіт. 

 4  

 

Самостійна робота Особливості будови ліпідів, 

мембран і клітинних стінок археїв. 

Унікальні коферменти метаногенів: F420, 

F430, метанофуран, тетрагідро-

метаноптерин, кофермент М, фактор В, 

метанофеназин. Цитологічні і фізіологічні 

відмінності бактерій та археїв 

  15 

 ВСЬОГО 28 14 100 

 

 

Загальний обсяг 150 год, в тому числі: 

Лекцій – 28__ год. 

Лабораторні заняття – 14_ год. 

Консультації – 8 год. 

Самостійна робота – 100  год. 
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