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1. Мета дисципліни — сформувати уявлення про сучасні  біологічні та мікробіологічні методи 

очистки стічних вод, що ґрунтуються на особливостях метаболізму мікроорганізмів, ознайомити із 

способами отримання та використання бактерій-деструкторів ксенобіотиків, закономірностями 

росту мікроорганізмів на токсичних субстратах, що дозводить вирішувати задачі щодо вживання 

заходів щодо біоремедіації водних ресурсів. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: основи загальної мікробіології,  біохімії, біофізики. 

2. Вміти самостійно застосовувати знання з  загальної мікробіології,  біохімії, біофізики. 

3. Володіти елементарними навичками опрацювання наукової літератури, вирішення задач, 

роботи з матеріалами та обладнанням, що використовуються в мікробіологічній 

лабораторії. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є мікробіологічні процеси у сучасних 

технологіях очищення побутових і промислових стічних вод, роль мікроорганізмів в 

процесі очищення стічних вод біологічними методами, різноманітність типів їх 

метаболізму та форм існування в різних типах очисних споруд за аеробних та анаеробних 

умов, особливості росту мікроорганізмів за наявності ксенобіотиків і шляхи їх деструкції, 

генетичний потенціал бактерій активного мулу і взаємодія мікроорганізмів у асоціаціях. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Сформувати уявлення про сучасні технології очищення побутових і промислових 

стічних вод, напрямки фундаментально-наукових та прикладних досліджень у мікробіології 

очистки стічних вод і деструкції;  

2. Сформувати систему знань про основні функції та способи існування мікроорганізмів в 

процесі очищення стічних вод біологічними методами, різноманітність типів метаболізму у 

аеробних і анаеробних мікроорганізмів, які беруть участь у ремедіації довкілля; принципи 

існування біомаси в різних типах очисних споруд за аеробних та анаеробних умов; 

особливості селекції та росту бактерій-деструкторів ксенобіотиків на токсичних субстратах  

3. Сформувати вміння обирати біологічний чи мікробіологічний метод для очищення 

стічних вод з певними характеристиками;  розробляти технологічні схеми біологічних 

очисних споруд; в умовах виробництва аналізувати стічну воду і стан мікрофлори очисної 

споруди.   

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень 

освіти (сьомий рівень НКР України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей: 

 

Інтегральна компентентність:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною спеціалізацією і на межі 

предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

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, 
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використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

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.  

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.  

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.  

ФК12.5. Уявлення про роль мікроорганізмів у перетворенні хімічних елементів. 

ФК14.5. Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних фізіологічних груп. 

ФК15.5. 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/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основні типи стічних вод, їх фізико-

хімічні параметри в контексті вмісту 

цінних хімічних елементів, органічних 

сполук, антибіотиків та ксенобіотиків 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1.2 Знати типи метаболізму у аеробних і 

анаеробних мікроорганізмів, які беруть 

участь у ремедіації довкілля 
 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1.3 Знати основні індустріальні аеробні 

способи очистки стічних вод (аеротенки, 

біофільтри, обертові біоконтактори) та 

анаеробні способи очистки стічних вод 

(метантенки, UASB-реактори) 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1.4 Знати особливості метаболізму бактерій, 

що здійснюють метанове бродіння; 

бактерій, що використовують синтрофний 

тип живлення 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 2, 

підсумкова 

15 
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модульна 

контрольна 

робота, іспит 

1.5 Знати механізми впливу ксенобіотиків на 

живу клітину та шляхи деструкції 

ксенобіотиків штамами мікроорганізмів 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

2.1 Вміти розраховувати основні показники 

якості води 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

5 

2.2 Моделювати умови культивування 

мікроорганізмів активного мулу та 

штамів-деструкторів ксенобіотиків 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

5 

2.3 Визначати особливості росту на 

токсичних субстратах, розраховувати його 

кінетичні параметри 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

5 

2.4 На основі теоретичних даних моделювати 

процес вилучення із стічних вод Карбону 

та Фосфору 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота № 1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

5 

3.1 Зрозуміле і недвозначне донесення 

власних висновків, здатність 

проаналізувати переваги та недоліки 

технологій очищення стічних вод та 

обгрунтувати їх 

 

Самостійна робота 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 
5 
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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 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі біологічних 

наук і на межі предметних галузей. 

+ + + + +      

ПР06. Застосовувати принципи систематики, 

методи виявлення та ідентифікації 

неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот. 
     + + +   

ПР07. Демонструвати знання про структурну 

організацію біологічних систем на 

молекулярному рівні організації. 
    +  +   + 

ПР08. Демонструвати знання 

фундаментальних біологічних процесів, 

будови та функцій живих організмів. 

+ + + + + + + + + + 

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин між 

мікро- та макроороганізмами з визначенням 

основних напрямів цих процесів. 

        + + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти 

нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань біології.  

        +  

ПР19. Вирішувати прикладні задачі біології 

відповідними методами. 
     + + + +  

ПР21.5. Володіння мікробіологічними 

методами досліджень. 
     + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно) – РН 1.1 – 2.4 – 20 балів / 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 (дистанційно) – РН 1.1 – 2.4 – 20 балів / 10 балів 

3. Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1. – 3.1. – 20 балів / 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 (дистанційно та під час проведення аудиторних занять; оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час 

іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з відкритими 

відповідями. 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: 
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Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання 2 модульних контрольних робіт та 

підсумкової модульної контрольної роботи. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під 

час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться дистанційно, підсумкова модульна контрольна 

робота – 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 
Номер і назва  теми* 

 

лекції 
Самостійна 

робота 
Консультаці

ї 

1 Розділ 1 Біологічні методи очищення стічних вод 4 56  

 

Лекція 1 Класифікація стічних вод: атмосферні, 

побутові, промислові. Їх характеристики. 

Поняття гранично-допустимих 

концентрацій, трансформації, фрагментації, 

мінералізації, деструкції, персистенції.   

2  

 

 

 Самостійна робота Водні ресурси Землі. Колообіг 

води. Самоочищення води у природі. Природні 

фільтри. Процеси, що забезпечують колообіг 

води в природі: випаровування, конденсація, 

випадання опадів, інфільтрація.  Фільтри 

гідросфери: фільтр підземних вод, озерні 

фільтри, льодовикові фільтри, біосферний 

фільтр. 

 5 

 

 
 Самостійна робота Методи лабораторного 

дослідження якості води: ХСК, БСК, ТОС 
 4 

 

 

Самостійна робота Фізичні і біологічні процеси, що 

сприяють самоочищенню води у природі. 

Підібрати методики для стандартного 

дослідження стічної води 

 5 

 

 

Лекція 2 Способи очищення стічних вод. Загальна 

технологічна схема очистки муніципальних 

стічних вод. 

2 5 

 

 

Самостійна робота Сучасні фізичні і фізикохімічні 

способи очищення стічниз вод і можливість 

їх комбінування з біологічними. 

 5 

 

 

Самостійна робота Індустріальні аеробні біологічні 

способи очистки стічних вод : аеротенки, 

біофільтри, обертові біоконтактори. 

Способи існування мікроорганізмів в цих 

очисних спорудах : активний мул, біоплівка. 

 5 

 

 

Самостійна робота Індустріальні анаеробні біологічні 

способи очистки стічних вод: метантенки, 

UASB-реактори. Способи існування 

мікроорганізмів в цих очисних спорудах : 

біоплівка, анаеробний мул, анаеробні гранули. 

 5 

 

 

Самостійна робота Етапи метанового бродіння. 

Анаеробні мікробні угруповання в природних 

екологічних нішах та очисних спорудах 

 5 

 

 

Самостійна робота Синтрофні мікробні асоціації. 

Переваги і недоліки аеробних та анаеробних 

індустріальних біологічних способів очистки 

стічних вод.  

 5 

 

 

Самостійна робота Проаналізувати наукову 

літературу щодо історії розвитку технології 

очищення стічних вод. Ознайомитися з 

сучасними конструкціями аеротенків, 

способами аерації і подачі стічної води. 

Гідробіонти активного мулу. 

 5 

 

 

Самостійна робота Ознайомитися з технологічними 

схемами отримання біогазу, очищення 

грунтових вод, біоремедіація грунтів 

 5 

 

 Модульна контрольна робота  1  2  

5 РОЗДІЛ 2 Селекція і культивування штамів- 2 27  
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деструкторів 

 

Лекція 3 Поняття ксенобіотиків. Негативний вплив 

ксенобіотиків на стан довкілля і здоров’я 

людини. Штами-деструктори. Способи 

отримання штамів-деструкторів в 

лабораторних умовах: експериментальна 

адаптація, мутагенез, генна інженерія 

Фізіологічна і генетична адаптація. 

Особливості культивування і зберігання 

штамів-деструкторів 

2  

 

 

Самостійна робота Особливості формування біоплівки 

штамами-деструкторами ксенобіотиків і її 

значення для очитки стічних 

вод.Метагеноміка активованого мулу. 

 5 

 

 

Самостійна робота Бактерицидна і бактеріостатична 

дія ксенобіотиків. Механізми захисту клітин 

від токсичної дії ксенобіотиків 

 5 

 

 

Самостійна робота Особливості підготовчого 

метаболізму у штамів-деструкторів. Енергія 

підтримання. Причини втрати культури за її 

культивування на ксенобіотику. 

 5 

 

 

Самостійна робота Закономірності росту 

мікроорганізмів на токсичних субстратах. 

Константа насичення, константа інгібування, 

критична концентрація субстрату. 

 5 

 

 

Самостійна робота Ріст мікроорганізмів у 

присутності кількох субстратів. 

Кометаболізм. Принципи бактерицидної і 

бактеріостатичної дії сучасних ксенобіотиків, 

дезінфектантів та антибіотиків 

 5 

 

 Модульна контрольна робота  2  2  

 Консультації    1 

 ВСЬОГО 6 83 1 

Загальний обсяг 90  год, в тому числі: 

Лекцій – 6  год. 

Самостійна робота – 83 год. 

Консультацій – 1 год 
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