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1. Мета дисципліни –ознайомити студентів із сучасними базовими знаннями 
основних кінетичних параметрів росту популяції мікроорганізмів за періодичного 

та безперервного  культивування в планктонній та біоплівковій моделях росту,  

комунікативних взаємовідносин між клітинами мікроорганізмів,  механізмів 

впливу різних чинників довкілля на ріст і розвиток мікробних популяцій, що 

дозволяє розробляти способи керування ростом  та 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 «Мікробіологія», «Цитологія мікроорганізмів», 

«Біохімія», «Молекулярна біологія», «Біофізика», «Загальна генетика» 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з загальної мікробіології,  біохімії, 

молекулярної біології, та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-

практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною 

літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни : 

Навчальна дисципліна «Закономірності росту мікроорганізмів» є складовою 

освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». 

Дисципліна є вибірковою та присвячена вивченнюрозвитку мікробної популяції як 

цілісної системи. Розглядаються комунікаційні взаємовідносини між 

мікроорганізмами одного виду та міжвидові. Значна увага приділяється кінетичним 

характеристикам, моделям росту мікробних популяцій: періодичному, безперервному 

культивуванню та формуванню біоплівки мікроорганізмами. Важливе місце 

відводиться впливу інгібіторів на розвиток популяції мікроорганізмів, явищам 

автостабілізації в періодичних і проточних системах,  ролі мікробних популяцій в 

очищенні стічних і природних вод та ґрунтів. Дисципліна покликана узагальнити 

уявлення про способи культивування мікроорганізмів в лабораторних та виробничих 

умовах. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) –  

1. сформувати у студента уявлення про закономірності формування мікробних 

популяцій і особливості комунікативних взаємовідносин  між клітинами в 

межах однієї або декількох  популяцій; 

2. сформувати у студента уявлення про про фази росту періодичної планктонної 

культури мікроорганізмів; 

3. сформувати у студента уявлення про формування і розвиток мікроорганізмів у 

гомогенній і гетерогенній біоплівці;  

4. сформувати  у студента уявлення про безперервне культивування 

мікроорганізмів в системах із зовнішнім лімітуванням та хемостатній моделі 

росту; 
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5. сформувати  у студента уявлення про механізми впливу різних чинників 

довкілля на ріст і розвиток мікробних популяцій;  

6. сформувати у студента навички обчислювати кінетичні параметри росту 

мікроорганізмів; 

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 

«Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами 

наступних компетентностей: 

інтегральна: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: 

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

діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

спеціальні (фахові, предметні): 

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

межіпредметних 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 межіпредметних 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. 

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної 

інформації у організмів. 

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 
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5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1- знати; 2- вміти; 3- комунікація) 
Форми 

викладання 

і навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток 

у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 

Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати основні характеристики 

росту планктонних клітин за 

періодичних та безперервних 

умов культивування 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи, 

підсумкова 

контрольна робота,  

усні /письмові 

відповіді 

/розв’язання задач 

20 

1.2 Знати основні характеристики 

росту  клітин  у біоплівці 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи,  підсумкова 

контрольна робота, 

усні /письмові 

відповіді 

/розв’язання задач 

15 

1.3 Знати методи та методичні 

прийоми проведення аналізу 

особливостей росту 

мікроорганізмів за різних умов 

культивування  

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи,  підсумкова 

контрольна робота, 

усні /письмові 

відповіді 

/розв’язання задач 

20 

1.4 Знати методичні основи 

застосування досліджень 

ростових характеристик 

мікроорганізмів в інших 

наукових напрямках біології, у 

медицині, біотехнології тощо 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи, підсумкова 

контрольна робота, 

усні /письмові 

відповіді 

/розв’язання задач 

15 

2.1 Вміти відображати графічно та 

аналізувати  динаміку росту  

прокаріотичних та еукаріотичних 

клітини  за періодичних та 

безперервних умов  

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи, підсумкова 

контрольна робота, 

усні /письмові 

відповіді 

/розв’язання задач 

10 

2.2 Вміти розраховувати та 

аналізувати кінетичні параметри 

росту популяції, визначати тип 

інгібування росту культури 

різними чинниками 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи,  підсумкова 

контрольна робота, 

усні /письмові 

відповіді 

/розв’язання задач 

10 
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3.1 Проводити самостійне вивчення 

наукової літератури та, згідно 

аналізу даних наукових джерел, 

аналізувати основні кінетичні 

параметри росту культури. 

Самостійна 

робота 

Підсумкова 

контрольна робота, 

реферат/доповідь 

10 

 

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 2.1 2.2 3.1 

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. 

+ + + +    

ПР09. Демонструвати знання про спадковість і 

мінливість, молекулярні механізми збереження 

та реалізації генетичної інформації та значення 

в еволюційних процесах. 

+ + + +  + 

 

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності 

методи визначення структурних та 

функціональних характеристик біологічних 

систем на різних рівнях організації. 

    + + 

 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти 

новізнання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для вирішення 

проблемних завдань біології. 

+ + + +   + 

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 – 3.1 – 30 балів / 15 

балів 

2. Модульна контрольна робота 2(дистанційно) – РН 1.1 – 3.1 – 30 балів / 15 

балів 

3. Підсумкова контрольна робота: РН 1.1- 3.1   - 20/ 10 балів; 

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

5. Усні/письмові відповіді/розв’язання задач - РН1.1- 2.2– 10 балів / 5 балів 
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- підсумкове оцінювання: у формі  заліку:  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено залік, 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. Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за 

умови написання всіх модульних контрольних робіт, підготовки реферату/доповіді.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться дистанційно, підсумкова модульна 

контрольна робота – по завершенню лекційного курсу під час аудиторного навчання. 

Оцінювання реферату/доповіді, усних/письмових відповідей/розв’язання задач 

проводиться під час аудиторного навчання.   

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни. 

Тематичний план занять 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість 

годин 

Л
ек

ц
ії

 

С
а

м
о

ст
ій

н

а
 р

о
б

о
т
а

*
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
ії

 

1.  Розділ 1.Мікробна популяція як цілісна система. Кінетичні 

характеристики мікробних популяцій 
2 40  

2.  Лекція Мікробна популяція як цілісна система. Популяційні 

структури, генетично гомогенні та гетерогенні популяції 

мікроорганізмів. Циклічний і репродукційний вік мікроорганізмів. 

Типи клітинного циклу прокаріотів. Просторова гетерогенність 

популяцій. 

1  

 

3.  Самостійна робота. Етологічний погляд на мікробну популяцію 

Колективна поведінка мікроорганізмів. Види комунікаційних 

взаємовідносин між мікроорганізмами.  

 10 

 

4.  Лекція Системи кворум сенсінга у грамнегативних і 

грампозитивних бактерій. Особливості міжвидових комунікацій 

1 
 

 

5.  Самостійна робота. Щільність популяції і концентрація біомаси, 

методи їх визначення. Валова та питома швидкості росту. Валова 

та питома швидкості відмирання популяції, формули для їх 

розрахунку. Час генерації. Коефіцієнт розмноження. 

Метаболічний коефіцієнт або фізіологічна активність. Константа 

насичення. Економічний коефіцієнт або вихід біомаси. Урожай 

клітин. Розрахунок максимальної питомої швидкості росту, 

 28 
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константи насичення, економічного коефіцієнта. 

6.  Модульна  контрольна  робота 1  2  

7.  Розділ 2.Моделі росту мікробних популяцій.  Мікробні популяції 

в системі самоочищення в біосфері 

4 43  

8.  Лекція  Періодичне  культивування мікроорганізмів.  1   

9.  Самостійна робота. Синтез первинних та вторинних метаболітів 

у різних фазах росту культури. Максимальна питома швидкість 

росту мікроорганізмів. Розрахунок кінетичних параметрів 

культури у різних фазах росту. 

 10  

10.  Лекція.Безперервне культивування мікроорганізмів.  1 
 

 

11.  Самостійна робота. Ріст мікроорганізмів без зовнішнього 

лімітування. Турбідостат та принцип його роботи. Оксистат, рН-

стат і щільностат. Ріст мікроорганізмів із зовнішнім лімітуванням. 

Хемостат та його основні властивості. Система управління 

швидкістю росту мікроорганізмів у хемостаті. Класична 

математична модель росту популяції мікроорганізмів у хемостаті. 

Розрахунок максимальної швидкості росту та константи 

насичення за безперервного культивування. 

 10  

12.  Лекція.Формування мікроорганізмами гомогенної та гетерогенної 

біоплівки.  

2   

13.  Самостійна робота. Значення екзополімерного матриксу у 

формувані біоплівки. Особливості, які мають мікроорганізми у 

сформованій біоплівці. Резистентність біоплівки до умов довкілля 

та дезінфектантів. Обмін інформацією між бактеріями в межах 

біоплівки. Лімітувавння швидкості росту популяції 

концентрацією субстрату. Гальмування росту при надлишку 

субстрату. Одночасний вплив кількох лімітуючих факторів. 

Вплив конкурентних та неконкурентних інгібіторів на ріст 

популяції в умовах періодичного та проточного культивування. 

Розрахунок константи інгібування. Залежність виживання 

мікроорганізмів від концентрації інгібіторів і часу експозиції. 

Механізми адаптації клітин до інгібіторів. Явище автостабілізації 

в періодичних і проточних системах. Розрахунок константи 

автостабілізації. Роль явища автостабілізації в промислових та 

природних умовах.Змішані культури мікроорганізмів. 

Конкуренція за субстрат. Ріст мікроорганізмів на суміші 

субстратів різної доступності. Зміни домінуючих видів у 

змішаних культурах мікроорганізмів за проточного 

культивування. Роль мікробних популяцій в очистці стічних і 

природних вод, ґрунтів 

 19  

14.  Модульна  контрольна  робота 2  2  

15.  Підсумкова контрольна робота  2  

16.  Консультації   1 

 ВСЬОГО 6 83 1 
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