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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни "Мікробіологія біологічних агентів"  
розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та 

робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. 
№37/роз . 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують мікробіологічний профіль фахівця в області біотехнологій. Дисципліна 
"Мікробіологія біологічних агентів"   дає цілісне уявлення про науково обґрунтоване 

використання мікроорганізмів в різних галузях промисловості та формує у майбутніх 
спеціалістів здатність забезпечити вирішення професійних задач, пов’язаних з розробкою 
оптимальних технологій виробництва продуктів мікробіологічного синтезу.  

Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям науково-
теоретичних знань і практичних навиків з мікробіології та біотехнології, необхідних для 

розроблення нових технологій виробництва біологічно активних речовин мікробного 
походження.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- засвоєння морфологічних та фізіологічних особливостей мікроорганізмів різних 
таксономічних груп, що використовуються в якості біологічних агентів у мікробному 

синтезі промислово важливих метаболітів; 
- забезпечення необхідного рівня знань для правильного науково обґрунтованого 

вибору технологічних схем одержання біотехнологічної продукції;  

- оволодіння майбутніми фахівцями класичними та сучасними мікробіологічними 
та біотехнологічними методами досліджень.  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  

- предмет вивчення мікробіології та її значення як фундаменту сучасної 

біотехнології; 
- сучасні методи дослідження мікроорганізмів (мікроскопічні, мікробіологічні, 

біологічні, біохімічні, фізико-хімічні, генетичні тощо); 
- характеристику продуцентів біологічно активних речовин (ферментів, вітамінів, 

антибіотиків, екзополісахаридів, токсинів, стимуляторів росту рослин і тварин, органічних 

кислот тощо); 
- фізіологічні особливості мікроорганізмів-продуцентів, основні механізми обміну 

речовин та механізми засвоєння субстратів;  
- основні шляхи створення мікроорганізмів-продуцентів; 
- особливості культивування мікроорганізмів-продуцентів із заданими 

властивостями, закономірності росту та розмноження бактерій в періодичній і 
безперервній культурі; 

- основні принципи регуляції метаболізму та швидкості росту мікроорганізмів -
продуцентів біологічно активних речовин; 

- отримання біологічно активних речовин, окремих компонентів мікробної 

клітини та біомаси.  
 

Вміти: 

- досліджувати мікроорганізми за допомогою методів мікроскопії;  
- готувати різні види препаратів мікроорганізмів і обирати методи їх дослідження;  
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- оптимізувати склад поживних середовищ різного призначення для 
культивування мікроорганізмів із заданими властивостями; 

- виділяти чисті культури мікроорганізмів-продуцентів; 
- підраховувати кількість мікроорганізмів (біомасу) у культуральній рідині;  

- відпрацьовувати та здійснювати контроль параметрів процесу культивування 
мікроорганізмів-продуцентів; 

- розробляти екологічно безпечні методики отримання біологічно активних 

речовин. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з чотирьох  навчальних модулів, а саме: 

 навчального модуля № 1 «Наукові основи промислової мікробіології» 

 навчального модуля № 2 «Особливості культивування мікроорганізмів із 

заданими властивостями» 

 навчального модуля № 3 «Біосинтетична активність мікроорганізмів – 

продуцентів біологічно активних речовин»  

 навчального модуля № 4 «Мікробна біомаса – основа виробництва біологічно 

активних препаратів»,  кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, 
цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення 

модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  
Навчальна дисципліна «Мікробіологія біологічних агентів» базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Біологія клітини», «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Загальна 

та неорганічна хімія», «Органічна хімія» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: 
«Біохімія біологічних агентів» «Генетика», «Біохімія» та інших. 

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль № 1 «Наукові основи промислової мікробіології» 

Тема 2.1.1. Роль мікроорганізмів у отриманні біологічно активних речовин. 

Мікроорганізми як один з основних компонентів у біотехнологічному процесі. Промислова 
мікробіологія – масштабне отримання біологічно активних речовин для потреб сільського 
господарства, медицини, харчової промисловості і т.д. Внесок вітчизняних вчених у розвиток 

промислової мікробіології. Сучасна мікробіологія та її роль в сучасній біотехнології. 
Тема 2.1.2. Основні типи живлення мікроорганізмів  

Основи життєдіяльності мікроорганізмів. Коротка характеристика основних 
відмінностей у будові клітини прокаріот та еукаріот. Будова мембран та механізми 
транспорту поживних речовин. Роль окремих мікро- та макроелементів, інших поживних 

речовин у функціонування мікробної клітини. Вплив окремих поживних речовин на 
фізіологічні особливості мікроорганізмів. Залежність процесів росту мікробної клітини від 

компонентного складу середовища культивування. Визначення питомої швидкості росту.  
Тема 2.1.3. Гіперпродуценти як об’єкти промислової мікробіології 

Гіперпродуценти – мікроорганізми з високою здатністю до синтезу цільового 

продукту. Основні шляхи отримання гіперпродуцентів – це створення мутантів. Роль 
мутуючих факторів у отриманні гіперпродуцентів. Отримання гіперпродуцентів методом 

генетичної інженерії. Роль плазмід у над синтезі окремих біологічно активних речовин. 
2.2. Модуль № 2 «Особливості культивування мікроорганізмів із заданими 

властивостями» 

Тема 2.2.1. Закономірності культивування мікроорганізмів в штучних умовах.  

Культивування мікроорганізмів – це процес, який забезпечує ефективне функціонування 

мікробної клітини з метою забезпечення максимально високого синтезу цільового 
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продукту. Фази розвитку культури мікроорганізмів. Поняття росту культури 
мікроорганізмів та чисельності популяції. Фактори впливу на розвиток популяції 

мікроорганізмів. Класифікація процесів культивування мікроорганізм ів. 
Тема 2.2.2. Оптимізація умов культивування мікроорганізмів  

Отримання цільового продукту – це процес метаболізму субстрату за допомогою 
ферментних комплексів мікроорганізмів. Вплив температури, концентрації субстрату, 
проникності клітинної мембрани на метаболізм субстрату. Визначення лімітуючи 

ферментних комплексів у синтезі цільового продукту та їх регуляція. Методологія 
отримання гомогенної культури базується на застосуванні теплового шоку, регуляції 

ефектом проникності клітинної мембрани, метаболічної регуляції (індукції), регуляції. 
 Тема 2.2.3. Регулювання процесу культивування мікроорганізмів 

Вплив різних компонентів середовища культивування на накопичення біомаси. 

Залежність синтезу цільового продукту від концентрації субстрату. Різниця у впливі 
складу середовища культивування та концентрації субстрату на накопичення біомаси та 

на синтез цільового продукту.  
2.3. Модуль № 3 «Біосинтетична активність мікроорганізмів – продуцентів 

біологічно активних речовин» 

Тема 2.3.1. Загальна характеристика біологічно активних сполук 

мікробіологічного походження. 

Біологічно активні речовини мікробного походження – це, в основному, вторинні 
продукти синтезу. Залежність синтезу вторинних продуктів від фази розвитку популяції 
мікроорганізмів. Особливості регуляц ії синтезу вторинних продуктів. Відмінні продукти 

синтезу мікроорганізмів – біологічно активні речовини. Роль БАР у ефективності 
лікування, діагностиці та профілактиці хвороб людей, тварин та рослин, харчуванні людей 
та відгодівлі худоби, розвитку паливної та енергетичної промисловостей та інших галузях 

народного господарства 
Тема 2.3.2. Використання мікроорганізмів для отримання антибіотиків  

Антибіотики – речовини з високою біологічною активністю до певних груп 
мікроорганізмів, здатних затримувати їх ріст та розмноження. Вибірковість біологічної дії 
антибіотиків. Класифікація антибіотиків за механізмом дії. Механізми стійкості 

мікроорганізмів до антибіотиків. Продуценти антибіотиків. Характеристика будови та 
фізіологічних особливостей актиноміцет. Вплив окремих компонентів середовища 

культивування на синтез антибіотиків. Характеристика стадій біотехнологічного процесу 
біосинтезу антибіотиків.  

Тема 2.3.3. Використання мікроорганізмів для отримання амінокислот та 

органічних кислот.  

Характеристика продуцентів амінокислот. Амінокислоти – первинні метаболіти 

мікробної клітини. Особливості регуляції синтезу первинних метаболітів. Роль фази 
розвитку культури у синтезі амінокислот. Мікрококи – основні продуценти глютамінової 
кислоти та лізину. Характеристика продуцентів органічних кислот. Особливості 

біосинтезу лимонної кислоти. Оцтовокислі бактерії – продуценти оцтової кислоти. 
Тема 2.3.4. Використання мікроорганізмів для отримання вітамінів та 

ферментних препаратів.  
Мікроорганізми – продуценти вітамінів В12, В2, β-каротину. Роль вітамінів у 

функціонуванні макроорганізму. Розроблення оптимальних умов культивування з метою 

накопичення цільового продукту. Отримання ферментних препаратів за допомогою 
мікробної маси. Оптимізація культури для підвищення біосинтетичної активності. 
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2.4. Модуль № 4 «Мікробна біомаса – основа виробництва біологічно активних 

препаратів» 

Тема 2.4.1. Використання мікроорганізмів для отримання імунобіологічних 

препаратів. 

Мікроорганізми – продуценти імунобіологічних препаратів. Поняття інфекційного 
процесу. Патогенність. Фактори патогенності. Вірулентність. Поняття пасивного та 
активного імунітету. Особливості виготовлення живих, атенуйованих, убитих ваксин, 

анатоксинів. Моно- та полівалентні вакцини. Специфічність імунобіологічних препаратів. 
Критерії оцінки ефективності вакцинації. Особливості отримання і застосування 

моноклональних антитіл.  
Тема 2.4.2. Особливості пробіотичних мікроорганізмів.  

Роль пробіотиків у функціонуванні людського та тваринного організмів. 

Мікроорганізми в основі створення пробіотиків. Роль чистої культури у створенні 
пробіотиків. Умови культивування для збереження основних властивостей 

мікроорганізмів-пробіотиків. Чутливість пробіотиків до антибіотиків.  
Тема 2.4.3. Мікробіологічні препарати для підвищення якості грунту та 

захисту рослин.  

Роль бульбочкових бактерій у кругообігу азоту у природі. Отримання максимальної 
біомаси з високо біологічною активністю. Вплив фіторегуляторів на ефективність 

азотфіксації. Основна проблема нових препаратів захисту рослин – це екологічність. 
Біологічний метод захисту рослин. Продуценти бактеріальних препаратів біологічного 
методу захисту рослин. Схема патогенної дії токсинів бактерій. Продуценти грибних 

препаратів біологічного методу захисту рослин. Способи отримання фунгіцидів нового 
покоління. 
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