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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Промислова мікробіологія” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності 091 «Біологія», спеціалізації 

«Мікробіологія» 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мікроорганізми та мікробіологічні 

процеси, які використовують у промисловості  

Міждисциплінарні зв’язки: мікробіологія, біохімія, хімія, фізіологія, генетика, 

методика викладання біології 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Мікробні біотехнології промислового виробництва: вимоги, сировина, обладнання, 

продукція, контроль 

2. Значення промислових виробництв біомаси і/або метаболітів мікроорганізмів для 

природи і людини 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Промислова мікробіологія” є 

сформувати знання студентів про виробництво біомаси і/або метаболітів мікроорганізмів, 

схарактеризувати продукти життєдіяльності мікроорганізмів, які використовує людина 

Ознайомлення студентів з мікробними технологіями та мікробіологічними 

виробництвами 

Виховання навичок самостійного аналізування ролі промислових мікроорганізмів та 

їхніх метаболітів для природи і людини 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Промислова мікробіологія” є 

сформувати у студентів систему знань щодо принципів організації мікробіологічних 

виробництв, особливостей вирощування мікроорганізмів і виділення готової продукції у 

промислових умовах  

Вивчення принципів організації промислових підприємств з використанням мікробних 

біотехнологій 

Формування уявлень про використання мікроорганізмів та їхніх метаболітів у 

тваринництві, сільському господарстві, медицині, харчовій промисловості та інших галузях 

життєдіяльності людини 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 принципи організації мікробіологічних технологій; 

 вимоги до мікроорганізмів, які використовують у промисловості; 

 особливості селекції та конструювання промислових штамів мікроорганізмів; 

 принципи підбирання сировини та приготування поживних середовищ для вирощування 

мікроорганізмів; 

 способи вирощування мікроорганізмів у промислових умовах; 

  основи технологічних схем процесів біосинтезу мікроорганізмів, вимоги GMP; 

 способи одержання за допомогою мікроорганізмів продуктів харчування; 

 способи одержання за допомогою мікроорганізмів біологічно активних речовин і 

препаратів; 

 способи одержання за допомогою мікроорганізмів лікувальних засобів; 

 способи одержання за допомогою мікроорганізмів додаткових джерел енергії (біогазу, 

паливного етанолу); 

 способи одержання за допомогою мікроорганізмів бактерійних добрив та засобів захисту 

рослин; 

 значення мікроорганізмів у очищенні навколишнього середовища та вилуговуванні 

металів; 



 принципи роботи очисних споруд з використанням мікроорганізмів і методи контролю їх 

роботи; 

 методи виявлення мікроорганізмів для здійснення мікробіологічного контролю на 

виробництві. 

 

вміти : 

 відтворити та передбачити види сировини для мікроорганізмів певного виробництва;  

 передбачити способи вирощування певної культури мікроорганізмів; 

 схарактеризувати особливості виробництва заданих вітамінів, каротиноїдів, ліпідів, 

полісахаридів та органічних кислот за допомогою мікроорганізмів; 

 схарактеризувати особливості виробництва ферментів та ферментних препаратів за 

допомогою мікроорганізмів; 

 схарактеризувати особливості виробництва заданих антибіотиків медичного і 

немедичного призначення; 

 визначити етапи одержання за допомогою мікроорганізмів заданих вакцин, препаратів 

бактеріофагів та інших лікувальних засобів; 

 на основі знань про способи одержання біомаси мікроорганізмів та препаратів на їхній 

основі доповнити перелік препаратів і визначити вимоги до них залежно від подальшої 

галузі використання; 

 використовуючи знання про способи одержання за допомогою мікроорганізмів 

продуктів харчування і напоїв відтворити схему заданого виробництва; 

 використовуючи знання про способи одержання за допомогою мікроорганізмів 

додаткових джерел енергії визначити перелік і вимоги до сировини та мікроорганізмів; 

 передбачати раціональні перспективи застосування бактерійних добрив та засобів 

захисту рослин у конкретних умовах; 

 визначати найраціональніші прийоми біоочищення навколишнього середовища. 

 

Дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 

 інтегральна – здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук 

і характеризується комплексністю умов. 

 загальні – знання та розуміння предметної галузі промислової мікробіології; навики 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність спілкуватися 

українською мовою.  

 спеціальні – розуміння, як властивості мікроорганізмів визначають їх біотехнологічне 

використання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Мікробні біотехнології промислового виробництва: 

вимоги, сировина, обладнання, продукція, контроль 

Тема 1. Зміст, методи і завдання курсу. Наукові основи мікробіологічних виробництв. 

Історія розвитку промислової мікробіології. Важливість використання мікроорганізмів у 

різних галузях господарства. Розвиток традиційних мікробіологічних виробництв. 

Біоінженерія та перспективи її розвитку. Характеристика мікроорганізмів – продуцентів 

біологічно активних речовин. Особливості про- та еукаріотичних мікроорганізмів, що 

використовують для виробництва різноманітних біологічно активних речовин. 

Тема 2. Вимоги до мікроорганізмів, які використовують у промисловості. Види 

штамів для мікробіологічної промисловості і способи їх одержання. Особливості 

використання планктонних, біоплівкових, іммобілізованих мікроорганізмів. Способи 

підвищення біосинтезувальної здатності мікроорганізмів. Методи селекції промислових 

штамів прокаріотичних і еукаріотичних мікроорганізмів. Особливості конструювання 



біотехнологічних штамів. Клонування. Місце генної інженерії у промисловій мікробіології. 

Колекції та методи зберігання промислових культур.  

Тема 3. Способи вирощування та параметри росту мікроорганізмів у промислових 

умовах. Сировина для вирощування мікроорганізмів у виробничих масштабах. Способи 

стерилізації сировини та повітря. Розробка загальної схеми промислового виробництва. 

Схема одержання посівної культури мікроорганізмів. Технологічні основи мікробіологічних 

виробництв. Види ферментерів для вирощування мікроорганізмів у промисловості. 

Забезпечення приладами, контроль та регулювання процесів ферментації. Параметри, за 

якими контролюють хід ферментації. Методи виділення та очищення кінцевих продуктів 

мікробіологічних виробництв. Товарні форми препаратів. 

Тема 4. Мікробіологічний контроль на виробництві. Мікробіологічний контроль 

обладнання, сировини та готових продуктів. Мікробіологічний контроль води та повітря 

виробничих приміщень, вимоги до них. Стандарти, вимоги та заходи GMP. Стандарти ISO. 

Види та способи дезінфекції на мікробіологічних виробництвах. 

Тема 5. Виробництво біомаси і/або метаболітів мікроорганізмів. Використання 

мікроорганізмів для виробництва вітамінів, каротиноїдів, амінокислот, ліпідів і схеми їх 

отримання. Виробництво полісахаридів, органічних кислот та розчинників за допомогою 

мікроорганізмів. Виробництво ферментів і ферментних препаратів з мікроорганізмів. Схеми 

виробництва антибіотиків, вакцин мікробного походження і препаратів бактеріофагів. 

 

Змістовий модуль 2. Значення промислових виробництв біомаси і/або метаболітів 

мікроорганізмів для природи і людини 

Тема 6. Галузі застосування біомаси і/або метаболітів мікроорганізмів 

промислового виробництва. Галузі застосування вітамінів, каротиноїдів, амінокислот і 

ліпідів, одержаних з мікроорганізмів. Галузі застосування полісахаридів, органічних кислот 

та розчинників, одержаних з мікроорганізмів. Галузі застосування ферментів та ферментних 

препаратів, одержаних з мікроорганізмів.  

Методи іммобілізації ферментів. Носії іммобілізації. Галузі використання 

іммобілізованих ферментів. Біосенсори. Біосенсори: класифікація перетворювачів продуктів 

біохімічних реакцій в електричний сигнал. Перспективи застосування біосенсорів. 

Тема 7. Використання мікроорганізмів для одержання кормових білкових 

препаратів і ензиматично активної біомаси. Вміст і склад білків у мікробній клітині. 

Дріжджі як джерело кормових білкових препаратів. Ензиматично активна біомаса. 

Морфологія, екологія, метаболізм дріжджів. Кілерні токсини, флокуляція. Класифікація 

дріжджів. Промислові раси дріжджів. Схема дріжджового виробництва. Галузі використання 

хлібопекарських дріжджів. 

Тема 8. Біопрепарати медичного призначення. Критерії і класифікації антибіотиків. 

Антибіотики бактерійного походження. Антибіотики, як продукти життєдіяльності грибів. 

Антибіотики немедичного призначення: кормові, для захисту рослин та харчові.  

Вакцини і препарати бактеріофагів. Виробництво інсуліну, гормонів та інших 

лікувальних засобів за допомогою мікроорганізмів.  

Пробіотики. Склад і види пробіотиків, умови зберігання та застосування. Виробництво 

пробіотиків на основі молочнокислих бактерій. 

Тема 9. Біопрепарати сільськогосподарського призначення. Вимоги до мікробної 

біомаси. Бактерійні добрива та їх види. Виробництво бактеріальних добрив. Види нітрагіну, 

азотобактерину, фосфобактерину та способи їх виготовлення. 

Мікробні засоби захисту рослин. Препарати епіфітних мікроорганізмів як стимулятори 

росту рослин. Мікробіологічні методи боротьби з шкідниками та хворобами рослин. 

Мікробні препарати проти комах. Інсектициди грибкового, бактеріального і вірусного 

походження та їх виробництво. Мікробні препарати, які підвищують родючість ґрунту. 

Технологія отримання бактеріальних та грибних препаратів. Мікробні препарати проти 

гризунів. 



Тема 10. Бродильні виробництва. Технології з використанням дріжджів. Спиртове 

бродіння. Особливості спиртового бродіння за різних умов культивування. Фази спиртового 

бродіння. Технологія отримання етанолу, гліцерину на різній сировині.  

Пивоваріння. Технологічні схеми отримання пива. Особливості дріжджів, які 

використовують в процесі пивоваріння. Контамінація виробництва та заходи запобігання.  

Виноробство. Технологічні схеми отримання вина. Первинне і вторинне виноробство. 

Виробництво тихих вин за червоним і білим способом. Способи отримання ігристих вин. 

Особливості дріжджів, які використовують в цих процесах. Контамінація виробництва та 

заходи запобігання. 

Хлібопечення. Виробництво хлібного квасу.  

Тема 11. Бродильні виробництва. Технології з використанням молочнокислих 

бактерій. Морфологія, екологія, метаболізм, класифікація молочнокислих бактерій. 

Технології отримання кисломолочних продуктів. Біохімічна характеристика сировини та 

підготовка до заквашування (нормалізація, пастеризація, стерилізація). Технології 

виготовлення вершкового масла, сметани, йогурту, ряженки, кефіру, кумису, м’якого сиру, 

ацидофіліну, наріне.  

Технології отримання сичужних сирів. Контроль якості молока. Обробка, визрівання, 

нормалізація, пастеризація молока. Внесення заквасок мікроорганізмів, сичужного ферменту. 

Проведення сичужного згортання. Обробка сирного зерна. Формування сирної маси. 

Самопресування і пресування. Соління сиру. Визрівання та оброблення сиру. Біохімічні 

перетворення, які відбуваються за час виготовлення сичужного сиру за дії сичужного 

ферменту та метаболізму молочнокислих і пропіоновокислих бактерій. Мікроорганізми 

бактеріальних заквасок та їхні особливості.  

Біологічне консервування в харчовій промисловості. Квашення овочів. Силосування 

кормів. 

Тема 12. Біотехнології очищення. Очисні споруди і методи контролю їх роботи. Типи 

очисних споруд та принципи їх роботи. Мікробіота очисних споруд. Виробництво біогазу. 

Біоконвеєр. Способи очищення води, грунту та повітря за допомогою мікроорганізмів. 

Біопрепарати побутового призначення. 

Роль мікроорганізмів у вилуговуванні металів. Біогеотехнологія металів. 

Біогідрометалургія. Особливості взаємодії мікроорганізмів з металами в рудах. Технологія 

вилуговування металів з руд. Технології чанового, купного та підземного вилуговування 

металів. Сорбція металів з розчинів, технології збагачення руд. Вилуговування сульфуру з 

вугілля, зниження концентрації метану в шахтах, збільшення нафтовіддачі пластів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – залік.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Алгоритм оцінювання студентів:  
- семестрове оцінювання – 100 балів.  

Змістовий модуль 1 (тема 1–6): тести, де кожне питання оцінюють в 1 бал, всього 10 

питань – 10 балів; терміни, де кожне питання оцінюють в 1 бал, всього 5 питань – 10 балів. 

Разом 20 балів. 

Змістовий модуль 2 (тема 7–16): тести, де кожне питання оцінюють у 1 бал, всього 10 

питань – 10 балів; теоретичне питання, яке оцінюють у 10 балів, всього 1 питання – 10 балів. 

Разом 20 балів. 

Участь у семінарському занятті – 10 балів/заняття. Разом 60 балів. 

- підсумкове оцінювання (залік) – за результатами семестрового оцінювання. 

Організація оцінювання:  
модульну контрольну роботу 1 проводять всередині семестру, модульну контрольну 

роботу 2 – наприкінці семестру. 

У випадку он-лайн навчання оцінювання проводять на платформі moodle (http://e-

learning.lnu.edu.ua) з використанням тестових завдань різного рівня складності, без 

теоретичних запитань. 
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