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1. Мета дисципліни –  сформувати систему знань щодо  мікробного компоненту 

біогеоценозів води, закономірності розподілу мікроорганізмів у світовому океані та 

континентальних водоймах, участі водних мікроорганізмів в колообігах речовин та  

процесах очищення водойм та стічних вод, що дозволить вирішувати типові задачі 

діяльності спеціаліста-мікробіолога; а також про значення та можливості практичного 

застосування окремих методів, методичних прийомів, системних алгоритмів аналізу 

та понятійних елементів даної дисципліни у галузі науки та інших сферах суспільної 

діяльності (екології, біотехнології тощо).  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичного та практичного матеріалу 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр», та спеціальних дисциплін, таких як «Екологія мікроорганізмів» 

«Закономірності росту мікроорганізмів», «Метаболізм мікроорганізмів», 

«Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів». 

2. Знання теоретичних основ мікробіології, біохімії, генетики, цитології та 

гістології, вірусології, біофізики тощо. 

3. Знання базових принципів основних біологічних методів.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Водна мікробіологія» висвітлює питання закономірності 

кількісного і якісного розподілу мікроорганізмів у водоймах, роль бактерій в 

продуктивності водних екосистем, участі водних мікроорганізмів у колообігах 

речовин і процесах самоочищення Світового океану та континентальних водойм, 

визначення  екологічного і санітарного стану природних вод  на основі показників 

мікробіологічного аналізу, способи очищення стічних вод. Дисципліна покликана 

узагальнити уявлення про мікроорганізми водних екосистем. 

4. Завдання (навчальні цілі) –  

1. визначити закономірності кількісного і якісного розподілу мікроорганізмів у 

водоймах; 

2. сформувати уявлення про участь водних мікроорганізмів у колообігах речовин і 

процесах самоочищення Світового океану та континентальних водойм; 

3. розглянути методи мікробіологічного дослідження водних екосистем, про 

якісний і кількісний склад мікробіоти водних екотопів,  

4.  окреслити принципи та методи визначення  екологічного і санітарного стану 

природних вод  на основі показників мікробіологічного аналізу  

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (сьомий 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. 

Загальна 

− ЗК1. Здатність працювати у міжнародному контексті.  
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− ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами.  

− спеціальні (фахові, предметні): 

− СК3. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями 

та аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  

− 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.  

− СК7. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами 

дослідження організмів різних рівнів організації 

− СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові 

методи розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

− СК 38. Поглиблене розуміння структури та функціонування 

мікроорганізмів та їхньої ролі у біосферних процесах. 

 

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 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

1.1 Знати основні фізіологічні групи 

мікроорганізмів, що характерні для 

солоних і прісних водойм 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

1.2 Знати роль мікроорганізмів у 

геохімічних процесах у водних 

екосистемах 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

1.3 Знати роль мікроорганізмів в 

процесах  продуктивності  та 

самоочищення водойм 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

2.1 Вміти здійснювати кількісний і 

якісний облік мікроорганізмів у воді, 

виділяти та культивувати різні 

фізіологічні групи мікроорганізмів 

Лекції та 

лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання 

лабораторних робіт, 

реферат/доповідь 

10 

2.2 Вміти спостерігати за  розвитком 

бактерій в їх ценозі, прогнозувати 

антропогенне навантаження на водні 

екосистеми 

Лекції та 

лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання 

лабораторних робіт, 

реферат/доповідь 

10 

2.3 Вміти визначати  екологічний і 

санітарний стан природних вод на 

основі показників мікробіологічного 

аналізу 

Лекції та 

лабораторні 

роботи, 

самостійна 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання 

лабораторних робіт, 

10 

 
. 

 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit
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робота реферат/доповідь 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Оцінювання виконання 

лабораторних робіт, 

реферат/доповідь 

5 

4.1 Самостійно вивчати наукову 

літературу та публікації у 

періодичних виданнях з водної 

мікробіології та застосовувати 

мікробіологічні методи у власних 

наукових дослідженнях 

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 

ПР3. Здійснювати злагоджену роботу на 

результат у колективі з урахуванням 

суспільних, державних і виробничих інтересів.  

      +  

ПР6. Аналізувати біологічні явища та процеси 

на молекулярному, клітинному, 

організменному, популяційно-видовому та 

біосферному рівнях з точки зору 

фундаментальних загальнонаукових знань, а 

також за використання спеціальних сучасних 

методів досліджень.  

+ +     

 

+ 

ПР14. Дотримуватись норм академічної 

доброчесності під час навчання та провадження 

наукової діяльності, знати основні правові 

норми щодо захисту інтелектуальної власності.  

  +      

ПР20. На основі поглиблених знань з 

природничих наук формувати уявлення про 

закономірності індивідуального та історичного 

розвитку біологічних систем на різних рівнях 

організації, роль системних процесів у їхньому 

формуванні, функціонуванні й пластичності, 

особливості їхньої кооперативної взаємодії, а 

також про системність організації живого. 

+ + +     + 

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. 

   + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

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

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1- 2.3  – 20 балів/ 10 балів 

3. Лабораторні роботи  (6 робіт) – РН 2.1 -  2.5 – 12 балів/ 6 бали (по 2 бали за 

кожну) 

4. Реферат/доповідь - РН 2,1 - 4.1 – 8 балів/4 бали 

      - 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 проведення екзамену – письмова, вид завдань - тестові завдання. 

Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.3 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, 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 для допуску до іспиту є написання 2 контрольних робіт та 

написання реферату з підготовкою доповіді по темі реферату. Студент 

допускається до іспиту за умови успішного виконання всіх передбачених планом 

лабораторних робіт. Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання лабораторних робіт здійснюється протягом семестру, модульна 

контрольна робота 1 проводиться всередині семестру, після завершення лекцій 

розділу 1, модульна контрольна робота 2 – наприкінці семестру, після завершення 

лекцій розділу 2. Оцінка реферату/доповіді 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 
Назва  теми 

Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
та

 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

Розділ 1 Особливості мікробних ценозів прісних і солоних водойм різної трофності  

1 
Тема 1 Загальні уявлення про середовище 

існування водних мікроорганізмів 
2  10 

 

2 
Лекція 1 Загальні уявлення про середовище 

існування водних мікроорганізмів 
2   

 

3 

Самостійна робота Сучасні завдання  та 

перспективи розвитку океанографії та 

лімнології. 

  10 

 

4 
Тема 2. Методи дослідження  водних 

мікроорганізмів 
2 2 10 

 

5 
Лекція 2 Методи дослідження  водних 

мікроорганізмів 
2   

 

6 
Лабораторна робота 1 Підготовка проб для 

проведення мікробіологічних досліджень 
 2  

 

7 

Самостійна робота Прямий та опосередкований 

вплив температури на загальну 

кількість мікроорганізмів у водній 

товщі. 

  10 

 

8 
Тема 3 Еволюційно-екологічні уявлення  про 

мікробні ценози водойм 
2 2 10 

 

9 
Лекція 3 Еволюційно-екологічні уявлення  про 

мікробні ценози водойм 
2   

 

10 
Лабораторна робота 2 Визначення чисельності  

мікроорганізмів у водоймах 
 2  

 

11 

Самостійна робота Мінералізація та 

накопичення органічної речовини 

мікроорганізмами у водоймах 

  10 

 

12 

Тема 4 Закономірності розподілу 

мікроорганізмів у світовому океані та 

континентальних водоймах 

2 2 10 

 

13 

Лекція 4 Закономірності розподілу 

мікроорганізмів у світовому океані та 

континентальних водоймах 

2   

 

14 
Лабораторна робота 3 Дослідження 

мікроорганізмів зони епілімніону та нейстону 
 2  

 

15 
Самостійна робота Участь мікроорганізмів у 

трофічних ланцюгах у водоймах 
  10 

 

16 

Тема 5 Роль бактерій в продуктивності 

Світового океану та 

континентальних водойм 

2 2 10 

 

17 

Лекція 5 Роль бактерій в продуктивності 

Світового океану та континентальних 

водойм 

2   
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18 

Лабораторна робота 4 Визначення  мікробного 

пейзажу у донних відкладеннях методом скелець 

обрастання 

 2  

 

19 
Самостійна робота Антропогенний вплив на 

екосистеми морів 
  10 

 

20 Модульна контрольна робота 1 2    

Розділ  2  Геохімічна діяльність водних мікроорганізмів  

21 

Тема 6 Участь мікроорганізмів в колообігах 

речовин у світовому океані та 

континентальних водоймах 

6 2 10 

 

22 Лекція 6 Колообіг карбону  та нітрогену 4    

23 Лекція 7 Колообіг сульфуру та фосфору 2    

24 

Лабораторна робота 5 Виявлення та 

культивування мікроорганізмів циклу сульфуру 

та нітрогену 

 2  

 

25 Самостійна робота Мікробні ценози  перефітону   10  

26 
Тема 7 Роль мікроорганізмів у процесах 

самоочищення водойм 
2 2 10 

 

27 
Лекція 8 Роль мікроорганізмів у процесах 

самоочищення водойм 
2   

 

28 
Лабораторна робота 6 Визначення  санітарного 

стану водойм 
 2  

 

29 
Самостійна робота Мікробна трансформація 

ксенобіотиків 
  10 

 

30 
Тема 8 Очищення природних та стічних вод за 

допомогою  мікроорганізмів  
4  10 

 

31 
Лекція 9 Аеробні біологічні методи очистки 

стічних вод 
2   

 

32 
Лекція 10 Анаеробні біологічні методи очистки 

стічних вод 
2   

 

33 Самостійна робота Біоремедіація грунтових вод   10  

34 Модульна контрольна робота 2 2    

35 Консультації    2 

 ВСЬОГО 26 12 80 2 

 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекції – 26 год. 

Лабораторні заняття -12 год. 

Самостійна робота -80 год. 

Консультації - 2 год 
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