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1. Мета дисципліни – сформувати  сучасні уявлення про існуючі 

біотехнологічні процеси за участю мікроорганізмів,  вміти створювати і 

використовувати технології  для одержання біологічно активних речовин в 

умовах виробництва. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

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

«Антибіотики», «Основи експериментальної мікології». 

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 «Промислова мікробіологія» висвітлює питання 

сучасних технологій промислового використання мікроорганізмів. Дисципліна 

сприяє поглибленню  знань з біотехнології шляхом вивчення  базових технологій 

та нових розробок  основних груп промислових мікробіологічних процесів: 

вирощування мікробної біомаси і створення  функціональних препаратів на її 

основі, отримання продуктів метаболізму мікроорганізмів (амінокислот, 

антибіотиків, вітамінів, ліпідів, полісахаридів),  отримання ферментів 

мікробного походження; отримання рекомбінантних продуктів. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) засвоїти основи технологічних схем процесів біосинтезу 

мікроорганізмів, вимоги GMP; 

2) навчити визначати головні параметри культивування мікрорганізмів-

продуцентів біологічно активних речовин та контролювати їх. 

3) здійснювати скринінг мікроорганізмів-продуцентів біологічно 

активних речовин; 

4) опанувати закономірності розвитку мікроорганізмів та їх процесів 

синтезу в умовах різних типів біотехнологічних виробництв та 

можливості контролю та регулювання для забезпечення суперсинтезу 

цільового продукту; 

5) дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки розвитку 

технологій мікробного синтезу  і суміжних з ними галузей. 

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:  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: 

ЗК2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
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спеціальні (фахові, предметні): 

СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.  

СК3. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  

СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з 

використанням сучасних методів та обладнання. 

СК 37. Здатність застосовувати сучасні методи та методологічні підходи для 

створення мікробіологічного продукту з метою його практичного застосування. 

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

мікробіології з метою вирішення завдань біологічного, медико-біологічного та 

біотехнологічного профілю. 
 

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  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати стандарти, вимоги та 

заходи GMP 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

1.2 Знати параметри 

біокультивування з метою 

одержання біотехнологічних 

продуктів 

Лекція  

Самостійна робота 

Модульна контрольна 

робота,  іспит 

20 

1.3 Знатиособливості спрямованої 

ферментації для одержання 

антибіотиків,амінокислот, 

ферментів, вітамінів, 

нуклеотидів, полісахаридів 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

2.1 Виконувати вимоги GMP, 

контролювати та 

регулювати культивування 

мікроорганізмів-

продуцентів 

Лекція 

Самостійна робота 

Лабораторна робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання 

лабораторної роботи, 

реферату/доповіді 

10 

2.2 Встановлювати параметри 

технологічного процесу 

культивування 

мікроорганізмів 

Лекція 

Самостійна робота 

Лабораторна робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання 

лабораторної роботи, 

реферату/доповіді 

10 

2.3 Забезпечувати виконання 

технологічних схем 

звикористанням 

мікробіологічних об’єктів 

біотехнології 

Лекція 

Самостійна робота 

Лабораторна робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання 

лабораторної роботи, 

реферату/доповіді 

10 

3.1 Вміти працювати в наукових 

та виробничих колективах, 

коректно вести дискусію 

Самостійна робота 

Лабораторна робота  

Оцінювання  

виконання 

лабораторної роботи, 

реферату/доповіді 

5 
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4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та технологічною 

літературою 

Самостійна робота Оцінювання  

реферату/доповіді 

5 

 

 

 

 

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 

 

ПР8. Застосовувати під час проведення 

досліджень знання особливостей розвитку 

сучасної біологічної науки, основні 

методологічні принципи наукового 

дослідження, методологічний і методичний 

інструментарій проведення наукових 

досліджень за спеціалізацією.  

+ + + + + +  + 

ПР 13. Дотримуватися основних правил 

біологічної етики, біобезпеки, біозахисту, 

оцінювати ризики застосування новітніх 

біологічних, біотехнологічних і медико-

біологічних методів та технологій, визначати 

потенційно небезпечні організми чи виробничі 

процеси, що можуть створювати загрозу 

виникнення надзвичайних ситуацій.  

+   + + + + + 

ПР 33. Вміти використовувати сучасні методи 

мікробіологічного аналізу та результати 

молекулярно-генетичних досліджень для 

розв’язання проблем геносистематики, екології 

та біотехнології мікроорганізмів, включаючи 

задачі медичної мікробіології. 

+ + + + + + 

 

+ 

 

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. Лабораторні роботи – РН 2.1-3.1 –10 балів/5 балів (по 2,5 бала/1,5 бала  за кожну)  

(4 роботи). 

4. Реферат/доповідь - РН 2.1 - 4.1– 10 балів/5 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, 

які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.3. Максимальна кількість балів, 

які можуть бути отримані студентом, становить 40 балівза 100 бальною шкалою. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

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

лабораторних робіт  та підготовка реферату/доповіді. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 
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7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання лабораторних робіт та підготовлених рефератів /доповідей  

проводиться упродовж 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    занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

 лабораторні 

 

 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Одержання біологічно активних речовин з біомаси та культуральної рідини 

мікроорганізмів 

1 
Тема 1.Технологічна схема, провідні параметри і 

вимогиGMP 
2 2 12 

 

Лекція 1. Технологічна схема, провідні 

параметри і вимогиGMP 
2   

Лабораторна робота 1. Мікробіологічний 

моніторинг повітря виробничої зони та 

виробничих поверхонь 

 2  

 Самостійна робота. Стандарти ISO та GMP   12 

2 
Тема 2. Виробництва біологічно активних речовин з 

деградованої біомаси мікроорганізмів 
4 4 14 

 

Лекція 2.Виробництво ферментів 2   

Лекція 3. Виробництво вітамінів 2   

Лабораторна робота 2. Скринінг мікроорганізмів за 

рівнями ферментативної активності 
 2  

Лабораторна робота 3.Біоавтографічне  визначення  

мікроорганізмів-продуцентів біотину, 

тіаміну, нікотинової тапантотенової 

кислоти  

 2  

Самостійна робота. Стабілізація ферментних 

препаратів. Сучасні стратегії промислового 

одержання вітамінів. 

  14 

3 Тема 3. Виробництва фармакологічних препаратів 4 4 14 

 

Лекція 4. Особливості технологічних схем 

одержання антибіотиків 
2   

Лекція 5.Виробництва статинів та літичних 

препаратів 
2   

Лабораторна робота 4. Методи скринінгу 

продуцентів антибіотиків 
 4  

Самостійна робота. Ренесанс виробництва 

літичнихпрепаратів.Селекційні схеми одержання 

мікроорганізмів - промислових продуцентів 

антибіотиків 

  14 

Розділ 2  Використання ауксотрофних та рекомбінантних мутантів в біотехнології 

4 Тема 4. Виробництва амінокислот та нуклеотидів 6 2 12 

 

Лекція 6. Провідні стратегії ферментації, 

спрямованої на амінокислоти 
2   

Лекція 7. Конверсія продуктів хімсинтезув 

амінокислоти за участю мікроорганізмів 
2   

Лекція 8.Сучасні шляхи промислового одержання 

нуклеотидів 
2   

Лабораторна робота 5. Селекція 

ауксотрофнихмутантівбактерій для 

одержанняамінокислот 

 2  

Самостійна робота.  Особливості одержання 

ароматичних амінокислот 
  14 

5 
Тема 5. Складові та вимоги схеми генетичного 

конструювання промислових мікроорганізмів 
6  14 

 
Лекція 9. Джерела та ензимологіярекомбінантних 

ДНК 
2   
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Лекція 10. Типи векторів та шляхи впровадження в 

клітини реципієнтів 2   

Лекція 11.Стабілізація синтезованого 

рекомбінантного білка в клітині 
2   

 
Самостійна робота. Сайт-специфічний та 

сегмент-специфічний локалізованиймутагенез. 
  14 

6 
Тема 6. Промислове одержання рекомбінантних 

білків 
4  14 

 Лекція 12. Одержання рекомбінантного інсуліну 2   

 
Лекція 13.Промислове одержання рекомбінантного  

інтерферону 
2   

 Самостійна робота.     14 

 ВСЬОГО  26  12 80 

 

 

 

Загальний обсяг120 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Лабораторні заняття - 12 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота -  80 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

 

1. Manual Industrial Microbiology and Biotechnology /Ed.Baltz R.H., Davies J.E., Demain 

A.L. – ASN Press, Washington, 2010. -766p. 

2. Industrial Biotechnology of  Vitamins, Biopigments and Antioxidants /Ed. VandammeE. 

J., Revuelta J. L..- John Wiley & Sons,  2016 . - 578 р. 

3. Theoretical and Methodological Basis of Continuous Culture of Microorganisms /Ed. Ivan 

Málek, ZdeněkFenel. - Elsevier, 2013. - 656 р. 

4. «Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика». 

– Київ, 2016. 

5. Біотехнологія: Підручник / В.Г. Герасименко, М.О. Герасименко, М.І. Цвіліховський 

та ін.; Під загал. ред. В.Г. Герасименка. — К.: Фірма «ІНКОС», 2006. — 647 с. 

6. Сазыкин Ю. О. Биотехнология: учебноепособие для студентоввысш. учеб. заведений / 

Ю.О. Сазыкин, С. Н. Орехов, И.И. Чакалева; под ред. А.В. Катлинского. - 3-е изд., стер. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

7. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основыбиотехнологии.– М.: Academia, 

2003.– 208 с.  

8. Блюм Я., Борлоуг Н., Суржик Л., Сиволап Ю. Современныебиотехнологии – 

вызоввремени.–Киев: РА NOVA, 2002.– 102 с. 

 

Додаткова: 

1. Основыфармацевтическойбиотехнологии: Учебноепособие / Т.П. Прищеп, В.С. 

Чучалин, К.Л. Зайков, Л.К. Михалева. - Ростов-на-Дону.: Феникс; Томск: Издательство 

НТЛ, 2006. 

2. Кантере В.Н. Теоретическиеосновытехнологиимикробиологическихпроизводств.-М.: 

Агропромиздат, 1990.-272 с. 

 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Erick+J.+Vandamme%22
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Luis+Revuelta%22

