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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Загальна мікробіологія і вірусологія» 
 

Навчальна дисципліна «Загальна мікробіологія і вірусологія» є складовою 

підготовки бакалаврів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Дана дисципліна 

є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формує у майбутніх 

фахівців здатність забезпечити вирішення професійних задач в галузі біотехнології з її 

приоритетних напрямів – фармацевтичної, екологічної біотехнологій та біоенергетики. В 

ній сконцентрований пізнавальний досвід минулих поколінь по дослідженню біологічних 

проблем, які чинять суттєвий вплив на формування сучасної біотехнології.  

 

1. МЕТА ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Мета написання курсової роботи – росширення, углублення, закріплення 

теоретичних та практичних знань та вмінь з загальної мікробіології і вірусології, розвиток 

навиків ведення самостійної наукової роботи, оволодіння основними методами наукового 

дослідження. 

Курсова робота повинна відповідати наступним вимогам: 

 представляти собою самостійне дослідження з актуальної проблеми 

мікробіології та вірусології; 

 може бути реферативною, написаною на основі теоретичних знань, з 

використанням спеціальної літератури, за темою роботи; 

 або може бути експериментальною;  

 містити аналіз відповідних наукових концепцій, поглядів окремих вчених; 

 свідчити про уміння правильно та послідовно викладати зміст теми; 

 виклад матеріалу повинен бути чітким, з посиланнями на джерела, 

відповідати іншим вимогам, що висувають до рукописів; 

 

2. ВИБІР  ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Тема курсової роботи обирається студентом з приблизно наведеного переліку тем 

за двома кінцевими цифрами у номері залікової книжки. Цифрам від 01 до 09 

відповідають теми під номерами від 1 до 9. Цифрам 00 відповідає тема номер 100. 

Робота над курсовою роботою починається з вибору конкретної теми. Вибрати 

тему можливо з перерахованних нижче або за своїм вибором. 

Оріентовна тематика курсових робіт приведена нижче: 

1. Сучасні напрями в систематиці бактерій. 

2. Характеристика доменів Bacteria, Archaea, Eukaya. 

3. Характеристика  філуму Proteobacteria. 

4. Характеристика  філуму Crenarchaeota. 

5. Загальна характеристика фототрофних організмів. 

6. Неклітинні форми орґанізації: віруси. 

7. Віруси рослин.  

8. Віруси, патогенні для людини та тварин. 

9. Роль вірусів і плазмід в утворенні пухлин (онкогенезі). 

10. Взаємодії  вірусу та клітини. 

11. Фітопатогенні віруси.  

12. Проблеми сучасної систематики грибів. 
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13. Проблеми сучасної систематики  дріжджів. 

14. Характеристика деяких промислових дріжджів. 

15. Характеристика морфологічно незвичайних форм бактерій. 

16. Характеристика дріжджів  роду Saccharomyces. 

17. Характеристика дріжджів  роду Rhodotorula. 

18. Характеристика дріжджів  Pichia guilliermondi. 

19. Характеристика екологічних груп грибів. 

20. Фітопатогенні гриби.  

21. Біологічно активні речовини грибів. 

22. Особливості бактерій роду Clostridium.  

23. Особливості ґрибів родів Aspergillus, Рenicillium, Rhizopus, Mucor. 

24. Особливості актиноміцетів родів Actinomyces, Streptomyces. 

25. Характеристика таксону Gracilicutes  вищого рангу згідно з дев’ятим 

виданням керівництва Бергі з систематики бактерій. 

26. Характеристика таксону Firmicutes  вищого рангу згідно з дев’ятим 

виданням керівництва Бергі з систематики бактерій. 

27. Характеристика таксону Tenericutes  вищого рангу згідно з дев’ятим 

виданням керівництва Бергі з систематики бактерій. 

28. Характеристика таксону Mendosicutes вищого рангу згідно з дев’ятим 

виданням керівництва Бергі з систематики бактерій. 

29. Грамнегативні аеробні /мікроаерофільні палички. 

30. Грамнегативні аеробні /мікроаерофільні коки. 

31. Аеробні, рухливі спіральні або зігнуті грамнегативні бактерії. 

32. Факультативно анаеробні грамнегативні палички. Родина Enterobacteriaceae. 

33. Факультативно анаеробні грамнегативні палички. Рід Zymomonas. 

34. Бактерії, що характеризуються дисиміляційним відновленням сірки або 

сульфату. 

35. Аноксигенні фототрофні бактерії. Пурпурні бактерії. 

36. Аноксигенні фототрофні бактерії. Зелені сіркобактерії. 

37. Аноксигенні фототрофні бактерії. Геліобактеріі. 

38. Оксигенні фототрофні бактерії. Прохлорофіти. 

39. Нефотосинтезувальні ковзні бактерії, які не утворюють плодових тіл. Рід 

Cytophaga. 

40. Ковзні бактерії, які утворюють плодові тіла: міксобактерії. 

41. Грампозитивні коки: Micrococcus,  Streptococcus, Lactococcus, Peptococcus. 

42. Характеристика бактерій Acetobacter suboxydans. 

43. Факультативно-анаеробні грампозитивні палички, що утворюють 

ендоспори. 

44. Анаеробні грампозитивні палички, що утворюють ендоспори. Рід 

Desulfotomaculum. 

45. Грампозитивні коки, що утворюють ендоспори. 

46. Анаеробні грампозитивні палички, що утворюють ендоспори: Bacillus 

subtilis, B. mesentericus, B. cereus. 

47. Анаеробні грампозитивні палички, що утворюють ендоспори  та є 

продуцентами біологічно активних речовин. 

48. Анаеробні целюлолітичні бактерії.  

49. Анаеробні цукролітичні грампозитивні палички, що утворюють ендоспори 

роду Clostridium.  
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50. Анаеробні пептолітічні грампозитивні палички, що утворюють ендоспори 

роду Clostridium.  

51. Грампозитивні, неспороутворювальні палички правильної форми. Рід 

Lactobacillus 

52. Грампозитивні, неспороутворювальні палички неправильної форми 

(корінеформи). Рід Actinomyces. 

53. Грампозитивні, неспороутворювальні палички неправильної форми 

(корінеформи). Рід Bifidobacterium. 

54. Грампозитивні, неспороутворювальні палички неправильної форми 

(корінеформи). Рід Propionibacterium. 

55. Характеристика роду Streptomyces. 

56.  Мікоплазми: бактерії без клітинної стінки. Рід  Anaeroplasma. 

57. Мікоплазми: бактерії без клітинної стінки.   Ацидофіли: Thermoplasma 

acidophilum. 

58. Бактерії, що метаболізують залізо. Залізобактерії. 

59. Особливості бактерій роду Methanosarcina. 

60. Особливості бактерій роду Methanobacterium. 

61. Екстремальні гипертермофіли, які метаболизують сірку. 

62. Екстремально галофільні аеробні археї. 

63. Археї, які  не мають клітинної стінки. 

64. Особливості вільноіснуючих азотфіксувальних культур. 

 

3. ЗБІР МАТЕРІАЛУ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

На даному етапі виконання курсової роботи студент повинен: 

 виявити можливу та доступну йому кількість основної та допоміжної 

літератури. Для цього йому необхідно оволодіти певним мінімумом знань бібліографії;  

 зібрати матеріал у наукових установах, підприємствах під час проходження 

практики. 

 У пошуку джерел та в складанні бібліографії за темою роботи велику допомогу 

студенту нададуть у бібліотеці систематичні (предметні) та алфавітні каталоги. 

Підбирати доцільно в першу чергу нову літературу, оскільки у неї відображені 

останні наукові дослідження за даною проблемою. Використання літературних джерел 

минулих років повинно бути скориговано стосовно до більш пізнім поглядам вчених. 

Дані літературних джерел за дослідженою темою можливо знайти  вже у виданих 

друкованих роботах (у списках літератури). 

Велику допомогу у підборі літератури студенту  нададуть фахові журнали з 

біологічних наук: 

1. «Мікробіологія»  

2. «Мікробіологічний журнал» 

3. «Биотехнология» 

4. «Біотехнологія аста» 

5. «Генетика» 

6. «Почвоведение» 

7. «Екология» 

8. «Прикладная биохимия и микробиология» 

9. «Молекулярная генетика, микробиология и вирусология» 

10. «Соровский образовательный журнал» 
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11. Реферативні журнали (по серіям: мікробіологія, вірусологія, біотехнологія, 

генетика, грунтознавство та ін.). 

12. «Мікологія та фітопатологія» 

13. «Физиология растений» 

14. «Ботанический журнал» 

15. «Биологические ресурсы и природопользование» 

В останньому номері (або в першому) відповідного журналу поточного року 

вміщують покажчик робіт, виданих у даному журналі за рік. Також, можливий відбір 

літератури в мережі Internet з докладним описом електронної адреси. 

 

4. ЗМІСТ, ОБСЯГ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Зміст – це порядок викладу окремих частин курсової роботи. Курсова робота 

складається з текстової та презентаційної частини. 

Текстова частина складається зі змісту, вступу, основної частини, висновків, 

додатків, списку літератури.  

Презентаційна частина виконується у вигляді демонстраційної графіки та 

електронної презентації. 

Обсяг основного тексту курсової роботи повинен бути не меншим 30 і більшим 40 

аркушів. До основного тексту входять: 

 титульний аркуш (1 арк.) - (Додаток А); 

 реферат (1 арк.) - (Додаток Б); 

 зміст роботи (1 арк.) - (Додаток В); 

 перелік умовних скорочень (1 арк.) -  (Додаток Д); 

 вступ (1,5 – 2 арк.) - (Додаток Е); 

 розділи (20 – 25 арк.) - (Додаток Ж); 

 висновки (1 арк.). 

Обсяг наступних складових частин роботи – списку використаних джерел та 

додатків (якщо вони є) залежить від кількості джерел та змісту роботи. 

Вимоги до оформлення курсової роботи. Курсова робота оформлюється на 

стандартному білому папері формату    А4 (210×297 мм) за наступними вимогами: 

 гарнітура шрифту текстового редактора Times New Roman, розмір 14 пт; 

 інтервал між знаками у тексті звичайний; 

 поля: зліва складають 30 мм, справа – 1,0 мм, зверху та знизу – 20 мм; 

 абзацний відступ – 1,25 ; 

 інтервал між рядками – 1,5. 

Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою. 

Відстань між заголовком РОЗДІЛУ і текстом має становити 2 рядки, між 

заголовком підрозділу і текстом –1 рядок. 

Нумерація аркушів проставляється у нижньому правому куті аркуша арабськими 

цифрами без додавання до номера аркуша будь-яких інших знаків. Титульний аркуш 

включають до загальної нумерації, але номер сторінки не проставляють (проставляють 

нумерацію сторінок, починаючи зі ЗМІСТУ або (за наявності) з ПЕРЕЛІКУ УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ. 
При складанні ЗМІСТ у курсової роботи треба зазначати номери аркушів, на яких 

починаються відповідні структурні частини роботи (ВСТУП, РОЗДІЛИ, ПІДРОЗДІЛИ 

тощо). 

Такі структурні частини роботи, як ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, 

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ не мають 
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порядкового номера, кожну з них слід починати з нової сторінки, їхні назви 

розташовувати симетрично до тексту по центру сторінки та друкувати великими 

жирними літерами без крапки у кінці.  

Текст кожної структурної частини роботи починається з нового аркуша. 

Розділи й підрозділи нумеруються.  Заголовки розділів роботи слід розташовувати 

симетрично до тексту по центру сторінки та друкувати великими жирними літерами. У 

першому рядку пишеться РОЗДІЛ Х, у другому рядку – його назва без крапки у кінці. 

Кожний розділ слід починати з нової сторінки. 

Заголовки підрозділів розташовуються від межі лівого поля (абзацний відступ – 

1,25см), після номера ставиться крапка. У цьому ж рядку після крапки з великої літери 

рядковими літерами жирним шрифтом друкується назва підрозділу. Підрозділи з нової 

сторінки друкувати не потрібно, між попереднім підрозділом та заголовком наступного 

підрозділу має бути відстань 2 рядки (Додаток Ж).  

Крапка  в кінці жодної структурної частини роботи не ставиться. 

Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Нумерація розділів у 

всій роботі наскрізна. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного 

розділу, наприклад: 2.4 (четвертий підрозділ другого розділу). 

Далі у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Підрозділи можуть ділитися на 

пункти, які повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного підрозділу, наприклад: 

2.1.2. Заголовок пункту друкується так само, як і заголовок підрозділу. 

В назві розділів та підрозділів не має бути скорочень, крім загальновживаних 

(наприклад, ДНК, АТФ, цАМФ). 

Приклад заголовків і нумерації розділу, підрозділу наведено у Додатку Ж. 

Ілюстративний матеріал (Додаток З, К).  Дані експериментів чи спостережень 

наводять у вигляді таблиць, діаграм, рисунків, схем, фотографій, графіків тощо, які 

докладно описуються. Вибір форми ілюстративного матеріалу залежить від мети і 

характеру дослідження. Ілюстрації,таблиці, графіки тощо необхідно подавати в роботі 

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

Схеми, графіки, діаграми, таблиці, які наводять в роботі, слід нумерувати 

послідовно арабськими цифрами нумерацією в межах розділу (за винятком рисунків та 

таблиць, що наводяться у додатках). 

Рисунки розміщуються відразу ж після посилань на них в тексті і супроводжуються 

надписом, який розміщується в одному рядку з номером рисунка. Номер рисунку 

складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку (наприклад, 

рис.1.3) – третій рисунок першого розділу. У назві рисунку бажано  не використовувати 

скорочення. Наприкінці назви крапку не ставлять (Додаток З). 

Після назви рисунку основний текст видокремлюється на 1 рядок. 

У тексті посилання на рисунки подається у дужках, наприклад, (рис.1.2).  

При використанні у роботі великого обсягу цифрового матеріалу його слід 

подавати у вигляді таблиць. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого 

розділу.  Назву таблиці друкують малими (крім першої великої) жирними літерами і 

розміщують над таблицею, розташовувати симетрично до неї по центру сторінки. Назва 

має бути стислою і, одночасно, вичерпною, відбивати зміст таблиці (Додаток К). Слово 

«Таблиця» пишеться без скорочення і розміщується у правому верхньому куті таблиці над 

її тематичним заголовком. 

Важливо пам’ятати, що числові дані не мають бути продубльовані в тексті, в 

таблиці й у діаграмі. Обирається лише одна форма подачі числових результатів (для 

недопущення роздування об’єму роботи за рахунок повторного наведення результатів). 
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Кількість знаків після коми у наведених в таблиці числових даних повинна бути 

однакова для кожного цифрового параметра у всіх експериментальних групах, в яких він 

вимірювався. Кількість знаків після коми не повинна бути більшою, ніж кількість знаків 

після коми у вихідних даних. 

При перенесенні таблиці на іншу сторінку в правому кутку наступної сторінки слід 

написати «Продовження таблиці 2.1». Слово «Таблиця» та її номер пишуться над правим 

верхнім кутом таблиці, а під ними – назва, яку повинна мати таблиця. На всі таблиці, як й 

ілюстрації, мають бути посилання в тексті. При цьому по тексту слово «таблиця» пишуть 

скорочено, наприклад «... у табл. 3.4» або «(табл. 3.4)». У повторних посиланнях на 

таблиці та ілюстрації скорочено пишуть слово «дивись», наприклад «(див. табл. 3.4)».  

ВИСНОВКИ завершують роботу. Вони   мають відповідати її меті, змісту та 

завданням, в них викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в 

роботі, вони повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (задачі), а 

також, за можливості, її значення для науки і практики. 

Висновки формулюють у вигляді окремих пронумерованих лаконічних і 

конкретних положень, які підсумовують результати проведених експериментальних 

(теоретичних) досліджень. У пункти висновків можуть бути включені узагальнені цифрові 

дані, одержані автором (проте не слід занадто перевантажувати висновки числовими 

даними). 

Висновки повинні містити відповідь на питання, що були  сформульовані у 

вступній частині завдань. Останній пункт висновків доцільно зробити узагальнюючим, він 

може міститити рекомендації щодо можливого використання одержаних результатів. 

Висновки не мають містити цілком відому до початку виконання досліджень інформацію 

(цифрові дані, положення тощо). Висновки автора повинні бути результатом самостійного 

дослідження. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ – це перелік всіх джерел, які були 

використані в роботі при викладенні наукових положень і на які є посилання в тексті 

(Додаток Л). Бібліографічний опис літератури повинен бути повним, оскільки він дає 

можливість судити про поінформованість автора в межах даної тематики. Список 

складається із вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, інформаційних ресурсів 

Інтернету, законодавчих актів, нормативних матеріалів тощо. До списку бажано не 

включати підручники, навчальні посібники, інші навчальні та навчально-методичні 

видання. При написанні роботи мають бути використані сучасні наукові джерела – 

переважати (становити не менше половини) повинні джерела з даної проблематики за 

останні 5-10 років. Дані про джерело в списку не перекладаються українською мовою, а 

вказуються мовою оригіналу (англійською, російською тощо). 

Список літератури друкується на окремому аркуші, складається або в алфавітному 

порядку (спочатку кирилиця, потім латинь), або у порядку згадувань у тексті. Всі 

посилання повинні бути пронумеровані, а в тексті треба посилатися на відповідний номер 

джерела літератури (у квадратних дужках).  

Формування списку використаних джерел за появою посилань у тексті є більш 

простим способом і полягає у наскрізній нумерації джерел незалежно відтого чи це 

нормативний акт, чи автор прізвище якого починається з будь-якої літери абетки. 

Послання на використані джерела зазначаються в тексті роботи проставлянням 

порядкового номера посилання за списком використаних джерел. 

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна 

посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до 

останнього видання. 

ДОДАТКИ (подаються за необхідності). 
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Додатки розташовуються після списку використаних джерел в порядку появи 

посилань на них у тексті роботи з продовженням нумерації аркушів. При цьому кожний 

додаток починається з нової сторінки. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої 

великої центровано стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої друкується слово «ДОДАТОК...» і велика літера, що позначає 

додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б і інш.  

 

5.ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИКОНАННІ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

При виконанні курсової роботи слід уникати таких типових помилок: 

 зміст роботи не відповідає плану курсової роботи або не розкриває тему 

повністю чи її частини; 

 безсистемне викладення матеріалу, повторення одних і тих самих положень; 

 логічні помилки, невміння виокремити головне; 

 автор не виявив самостійності, робота є плагіатом або виконана шляхом 

копіювання з електронних баз рефератів; 

 кількість використаних джерел є недостатньою для всебічного вивчення теми; 

 у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено 

матеріал, чи з порушенням нумерації тощо; 

 бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено 

довільно, без дотримання вимог державного стандарту; 

 обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, робота виконана 

неохайно, з помилками. 

 

6. ДОПОВІДЬ 

 

Для захисту  КР потрібно підготувати доповідь. Доповідь повинна бути 

розрахована на 5-7 хв. Під час доповіді слід стисло викласти основний зміст своєї 

курсової роботи. Доповідь не слід читати, оскільки складається враження, що студент не 

володіє матеріалом. Доцільно зробити план доповіді й окремі тези і користуватися ними. 

Доповідь супроводжується презентацією у Microsoft Power Point, яка є її логічним 

продовженням. Тому пункти доповіді повинні чітко співпадати із порядком слайдів 

презентації. Під час доповіді необхідно активно оперувати ілюстративним матеріалом – 

показувати на слайдах презентації ті пункти, про які йдеться в даний момент. Зокрема, це 

насамперед стосується результатів досліджень: графіків, діаграм, фотографій, 

електрофореграм, тощо.  
 

7.    РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Разом з КР виконується її презентація  (до 10-12 слайдів). Презентація є 

невід’ємною частиною процедури захисту курсових робіт. Частина оцінки за виконану 

курсову роботу припадає на правильну підготовку та використання презентації. Під час 

підготовки курсових презентацій потрібно дотримуватися наступних загальних правил та 

вимог:  
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1. Презентація за смисловою наповненістю і фактичним навантаженням 

повинна повністю відповідати тексту вашої доповіді.  

2. Не намагайтесь відобразити в презентації увесь текст доповіді! Слайди 

повинні відображати лише основні положення останньої.  

3. Бажано уникати графічного та особливо текстового перевантаження 

слайдів презентації, а також надмірного використання анімаційних та інших прийомів.  

4. Текст назви і підписів на слайдах не повинен бути занадто мілким, щоб 

навіть з дальніх рядів аудиторії можна було прочитати його без особливих зусиль.  

5. Допускається підкреслення або виділення ключових позицій матеріалу, що 

викладається, але уникаючи використання особливо яскравих кольорів.  

6. Бажано також уникати в підписах та назвах великої кількості слів. Іншими 

словами, формувати матеріал короткими, зрозумілими реченнями, не більш, ніж по сім-

вісім слів у кожному, по можливості не застосовуючи складні складно-сурядні та складно-

підрядні граматичні конструкції, в тому числі і у висновках роботи.  

7. Ілюстрації – рисунки, графіки, таблиці – повинні мати чітку, коротку та 

виразну назву за фактом зображеного.  

8. Необхідно дотримуватися єдиного стилю оформлення презентації і звернути 

особливу увагу на граматичні, орфографічні та пунктуаційні помилки.  

9. Загальним принципом дизайну презентаційної роботи повинен бути - 

«тільки необхідне». 

10. Не рекомендується використовувати більше трьох кольорів на одному 

слайді на додачу до двох нейтральних - білого та чорного. Поєднання кольорів фону та 

літер тексту повинно полегшувати читання останнього. Найкращим рекомендованим 

варіантом є «світлий фон-темний текст».  

11. Всі слайди презентації повинні бути стилістично однакові з постійним 

набором кольорів (краще за все - нейтральних), а окремі групи елементів – текст, таблиці, 

рисунки, графіки, тощо – мати в межах групи однакове оформлення.  

12. Рекомендується використовувати лише один тип шрифта на презентацію. 

Бажано обирати найбільш поширені варіанти – Arial, Times New Roman, Calibri, тощо, а не 

екзотичні або особливо звивисті форми шрифтів, уникаючи надмірного використання 

курсиву. Кегль шрифту повинен бути достатньо великим для комфортного візуального 

сприйняття.  

13. Нумерація слайдів презентації є обов’язковою. Це дозволить слухачам 

швидко звертатись до певного слайду під час запитань або дискусії і полегшить 

викладення основних положень вашої доповіді  
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Пояснювальна записка до курсової роботи «Скринінг целюлолітичних 

культур,  які мають активний целюлазний комплекс»: 40 сторінок, 13 

рисунків, 3 таблиці, 25 використаних джерел. 

 

СКРИНІНГ,  АНАЕРОБНІ  ЦЕЛЮЛОЛІТИЧНІ  БАКТЕРІЇ, 

ЦЕЛЮЛАЗНИЙ КОМПЛЕКС,  МЕТОД ШОМОДІ-НЕЛЬСОНА 

Об`єкт дослідження – процес визначення целюлазної активності 

анаеробних термофільнихта мезофільних целюлолітичних бактерій. 

Предмет дослідження – анаеробні термофільні та мезофільні 

целюлолітичні бактерії. 

Мета курсової роботи – скринінг целюлолітичних культур, які мають 

активний целюлазний комплекс. 

Методи дослідження – мікробіологічні, фізико-хімічні та статистичні. 

 

Курсова робота присвячена скринінгу анаеробних целюлозолітичних 

культур, що руйнують целюлозу з різною швидкістю. Досліджено динаміка 

росту культур; вивчено їх морфо-, фізіолого-біохімічні ознаки та проведена 

попередня ідентифікація. Виділені культури можуть бути використані у 

безвідходних технологіях отримання ферментних препаратів та – водню, 

шляхом деструкції целюлозовмісних відходів за анаеробного зброджування. 
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  МО   –  мікроорганізми 

ЦМ     – целюлолітичні мікроорганізми 
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КД     – каталітичний домен 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Основним компонентом клітинних стінок рослин 

є целюлоза, що стійка до дії лугів і слабких окисників, та розщеплюється під 

дією концентрованих кислот. Кристалічна структура целюлози обумовлює її 

стійкість до зовнішніх факторів середовища і дії гідролітичних ферментів 

(целюлаз) для її повного гідролізу. Вона є з найпоширеніших 

відновлювальних джерел енергії, оскільки під час ферментативної деструкції 

утворюються – водень, вуглекислий газ, етанол, ацетат, лактат [1].  

Найбільш перспективним стає використання целюлаз для гідролізу 

целюлозовмісної сировини у безвідходних технологіях, але в світі поки немає 

продуцентів, які б в повній мірі задовольняли поставлені потреби [3]. 

Целюлолітичні анаеробні бактерії є однією з найважливіших груп 

мікроорганізмів, що беруть участь у деструкції целюлози, але їх поширення в 

різних екосистемах, селекція, структура і функції окремих ферментів і 

целюлазної системи в цілому не достатньо вивчені і потребують подальших 

досліджень. 

Метою роботи є скринінг целюлолітичних культур, які мають 

активний целюлазний комплекс.  

Завданням роботи є: 

1. Виділити накопичувальні анаеробні целюлолітичні культури з 

різних екосистем та селекціонувати найактивніші. 

2. Визначити динаміку росту на целюлозі активних анаеробних 

термофільних та мезофільних целюлолітичних культур.  
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3. Дослідити морфологічні, фізіолого-біохімічні ознаки та 

ідентифікувати селекціоновані культури.  

4. Визначити добову деструкцію целюлози та целюлазну активність 

найактивніших анаеробних целюлолітичних культур. 

Об’єкт дослідження – процес скринінгу целюлолітичних культур, які 

мають активний целюлазний комплекс. 

Предмет дослідження – анаеробні термофільні та мезофільні 

целюлолітичні бактерії. 

Методи дослідження: мікробіологічні (методи виділення анаеробних 

мікроорганізмів модифікованими методами Хангейта у флаконах, 

фарбування клітин), фізико-хімічні (газової хроматографії, приготування 

відновників, індикаторів та ін. реактивів) та статистичні. 
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Додаток  Ж 

Зразок оформлення розділу 

 

РОЗДІЛ 1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЮЛОЛІТИЧНИХ  

МІКРООРГАНІЗМІВ 

 

1.1. Різноманіття целюлолітичних мікроорганізмів 

 

В природі деструкція целюлози відбувається за рахунок діяльності 

грибів (Trichoderma reesei), бактерій (Sporocytophaga myxococcoides, Bacillus 

cellulosilyticus), актиноміцетів (Cellulomonas fimi і ін.),  при цьому 

доступність кисню грає одну з ключових ролей в розкладанні целюлози 

мікроорганізмами [1-4].  

 

1.2. Особливості анаеробних целюлолітичних мікроорганізмів 

 

Однією з найважливіших груп мікроорганізмів, що беруть участь у 

деструкції органічної речовини є анаеробні целюлолітичні мікроорганізми 

[14].  
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Додаток  З 

Приклад оформлення рисунків 

 

На рисунку 1.1 наведено основні етапи споруляції клітин, що 

відносяться до  родів Bacillus або  Clostridium. 

 

Рис. 1.1. Схема процесу спороутворення  

 

Утворені спори клостридіального чи бацилярного типу мають овальну 

або сферичну форми (рис. 1.2). 

           

а                                              б 

Рис. 1.2 Мікрофотографії утворення спор Clostridium sp.:   

а – клостридіальний тип спор, б – бацилярний тип спор, 

 збільшення ×3500 
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Додаток  К 

Приклад оформлення ілюстративного матеріалу 

Загальні запаси рослинної біомаси, яка в основному складається з 

целюлози (табл. 2.1) 

Таблиця 2.1 

Вміст целюлози в різних субстратах 

Субстрат Целюлоза, % 

Деревина листяних, хвойних порід дерев  40–55 

Качани кукурудзи  45 

Папір  85–99 

Солома пшениці, рису 30-32 

Листя дерев  15–20 

Целюлозно-паперові відходи  60–70 

 

Руйнування целюлози, термофільними культурами починалося на три 

доби раніше, ніж мезофільними культурами (рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6  Руйнування целюлози анаеробними целюлолітичними культурами 
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Додаток  Л 

Приклад оформлення бібліографічного опису використаних джерел 
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