
Форма № Н-3.04 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра біотехнології та здоров’я людини 
 

 

 

 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор з науково-педагогічної 

та методичної роботи 
 

___________________ В.В. Костін 

“______”____________20___ року 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ 
 (Шифр за ОПП – 3.02) 

 

 

напрям підготовки: 6.051401 «Біотехнологія». 

 

факультет природничих наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2016 



Робоча програма з дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія» для 

студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.051401 

«Біотехнологія».  

«          »                     2016 року. – 21 с. 

 

 

 

Розробник: 

Пасенко Альона Вікторівна, доцент кафедри біотехнології та здоров’я людини, 

к.т.н.  

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри біотехнології та здоров’я 

людини 

 

Протокол  від  “           ”                            2016 року. № _____        

 

В. о. завідувача кафедри біотехнології та здоров’я людини 

   

 ___________________           (       Новохатько О .В.        ) 

                
(підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 

         

 

 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ за напрямом підготовки 6.051401 

«Біотехнологія» 

 

Протокол  від  “           ”                            2016 року. № _____        

 

Голова  ___________________    (                                       ) 

                          
(підпис)                                               (прізвище та ініціали) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КрНУ  імені Михайла Остроградського, 2016 рік 

 Кафедра біотехнології та здоров’я людини, 2016рік 

 Пасенко А.В., 2016 рік 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8 

Галузь знань: 

0514 Біотехнологія 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Напрям підготовки:  

6.051401 

«Біотехнологія» 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання          –          . 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 240  

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

3-й семестр: 

аудиторних – 5,33 

самостійної роботи 

студента – 10,66 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Бакалавр» 

48 год. – 

Лабораторні 

24 год. – 

Практичні 

8 год. – 

Самостійна робота 

160 год. – 

Індивідуальні завдання:   

курсова 

робота 
– 

Вид контролю:  

екзамен – 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 34/66 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія і 

вірусологія» є вивчення морфології, систематики, фізіології, особливостей 

метаболізму та екології різних груп мікроорганізмів (бактерій, мікроскопічних 

міцеліальних грибів та дріжджів, вірусів) – потенційних об’єктів біотехнології. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія і 

вірусологія» є надання студентам знань про організацію та життєдіяльність 

мікроорганізмів, їх можливості при використанні в біотехнології; пізнання 

теоретичних основ будови, особливостей розвитку, еволюції, біофізичних, 

біохімічних, молекулярних механізмів процесів життєдіяльності та функцій 

мікроорганізмів; формування у студентів світогляду в області мікробіології та 

вірусології; оволодіння теоретичними засадами, на яких базується 

мікробіологічний синтез, що дозволить у подальшому фахівцю розуміти основні 

шляхи використання прокаріотичних та еукаріотичних клітин у сучасних 

біологічних технологіях. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна мікробіологія і 

вірусологія» є:  

- оволодіння знаннями про будову, структурні, хімічні, генетичні, 

функціональні особливості прокаріот (еубактерій, архебактерій, ціанобактерій) та 

еукаріот (мікроміцетів та дріжджів); 

- вивчення систематики мікроорганізмів (принципи класифікації, 

фенотипова систематика, геносистематика, філогенетична класифікація, сучасні 

напрямки та проблеми систематики); 

- оволодіння знаннями про фізіологію росту, різні типи живлення 

мікроорганізмів та шляхи використання ростових та неростових субстратів 

(міксотрофія, диауксія, кометаболізм, синтаболізм); 

- вивчення основних механізмів обміну речовин та перетворення енергії у 

мікроорганізмів (енергетичний та конструктивний метаболізм, метаболічна 

активність аеробних гетеротрофів, шляхи асиміляції ними різних вуглецевих 

субстратів – від полімерних до одновуглецевих); 

- з’ясування особливостей метаболізму анаеробних бактерій (типи бродіння, 

анаеробне дихання), а також метаболізму хемолітоавтотрофних та фототрофних 

бактерій; 

- оволодіння знаннями про мінливість мікроорганізмів та шляхи переносу 

генетичної інформації; 

- з’ясування принципів регуляції біохімічних процесів у мікроорганізмів на 

різних рівнях; 

- ознайомлення з екологією, з’ясування ролі та взаємовідношень 

мікроорганізмів у природі; 

- оволодіння знаннями про будову, структурні, хімічні, генетичні, 

функціональні особливості вірусів; 

- ознайомлення з критеріями класифікації вірусів; 



- вивчення особливостей життєвого циклу вірусів, основних механізмів їх 

розмноження; 

- ознайомлення з перспективами практичного застосування мікроорганізмів 

як об’єктів біотехнології; 

- вивчення шляхів використання мікроорганізмів для синтезу важливих 

метаболітів, отримання препаратів на основі біомаси, в біогеотехнології металів, в 

біотрансформації сполук, в біоенергетиці, медицині, харчовій промисловості, 

сільському господарстві та ін.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- історію розвитку мікробіології, методи дослідження прокаріот (еубактерій, 

архебактерій, ціанобактерій) та еукаріот (міксоміцетів, дріжджів), положення 

мікроорганізмів у природі; 

- загальні властивості мікроорганізмів (морфологію, співвідношення між 

поверхнею та об’ємом; пластичність метаболізму; розповсюдження 

мікроорганізмів); 

- хімічний склад, фізико-хімічні властивості мікробних клітин; 

- будову мікробної клітини (клітинної стінки, поверхневих структур 

клітинної стінки, мембран прокаріот та еукаріот, внутрішньоклітинних структур, 

нуклеоїду); 

- будову та функції форм спокою у мікроорганізмів (ендоспори, екзоспори, 

цисти, міксоспори); 

- характерні ознаки еукаріот та прокаріот; структурні, генетичні, 

функціональні та хімічні їх відмінності; ознаки грампозитивних та 

грамнегативних бактерій; 

- вплив на мікроорганізми факторів зовнішнього середовища, адаптивні 

реакції мікроорганізмів на стресові дії середовища; методи стерилізації та 

консервування мікроорганізмів; 

- способи й типи живлення мікроорганізмів, потреби мікроорганізмів в 

елементах живлення, субстрати – джерела речовин, класифікація поживних 

середовищ, елективні методи культивування; 

- фізіологію росту культури мікроорганізмів, параметри кривої росту 

популяції, принципові відмінності між періодичною та безперервною культурами, 

синхронні культури; 

- принципи класифікації мікроорганізмів, систематику прокаріот 

(фенотипова, геносистематика, філогенетична), сучасні напрямки в систематиці 

бактерій, друге видання (загальне 10-те видання) керівництва Бергі з систематики 

бактерій; 

- ознаки, будову, положення грибів серед живих організмів, розмноження і 

фази розвитку; 

- систематику грибів, екологічні групи грибів, географічне розповсюдження, 

значення в природі й практичне застосування; 

- будову, розмноження, систематику дріжджів, значення в природі й 

практичне застосування; 



- форми існування, походження, будову й організацію вірусів, їх 

класифікацію, умови культивування, репродукцію, значення в природі й 

практичне застосування; 

- основні закономірності обміну речовин і перетворення енергії у 

мікроорганізмів; 

- будову й роль ферментів у метаболізмі; 

- компоненти, функціонування дихального ланцюга; 

- механізми синтезу АТФ; 

- шляхи енергетичного метаболізму (катаболізму) вуглеводів (гліколіз, шлях 

Ентнера-Дудорова, пентозофосфатний цикл, цикл трикарбонових кислот та ін.); 

- метаболізм С1-сполук, С2-сполук; 

- катаболізм алканів, алкенів, ароматичних вуглеводнів; 

- процеси неповного окислення речовин аеробними гетеротрофами; 

- процеси бродіння різних типів, їх значення; 

- катаболізм білків та амінокислот (амоніфікація); 

- процеси аеробного й анаеробного дихання; 

- процеси використання неорганічних донорів водню хемолітотрофними 

бактеріями; 

- мікробіологічні процеси трансформації неорганічних сполук нітрогену 

(нітрифікація, денітрифікація, азотфіксація); 

- процеси сульфофікації і десульфофікації; 

- мікробіологічні процеси трансформації сполук фосфору й феруму; 

- процеси фіксації СО2 (цикл Кальвіна-Бассама); 

- процеси фотосинтезу (оксигенний, аноксигенний фотосинтез); 

- біосинтетичні процеси мікроорганізмів; 

- генетичний код бактерій, процеси реплікації, транскрипції, трансляції, 

синтез білка; 

- мутації, механізми їх виникнення; 

- способи передавання ознак: кон’югація, трансдукція, трансформація; 

- механізми генетичної рекомбінації; 

- плазміди, їх роль; 

- регуляцію метаболізму: індукція, репресія; 

- екологію мікроорганізмів, їх участь у кругообігу речовин у природі; 

- типи біотичних взаємовідносин організмів: симбіотичні, антагоністичні; 

- мікробні біотехнології, їх значення; 

- мікроорганізми як об’єкти генної інженерії; 
 
вміти: 

- виготовляти поживні середовища для культивування мікроорганізмів; 

- проводити  стерилізацію  лабораторного посуду  та  поживних  середовищ  

для культивування мікроорганізмів; 

- володіти технікою стерилізації в лабораторному стерилізаційному 

обладнанні, у тому числі в автоклавах; 

- володіти технікою різних методів мікроскопіювання; 

- застосовувати різні типи й способи фарбування мікробної клітини; 



- визначати морфологічний тип мікроорганізму, використовуючи мікроскоп 

та цитохімічні барвники; 

- визначати поверхневі структури мікробної клітини; 

- досліджувати цитоплазматичні структури бактеріальної клітини; 

- володіти технікою різних типів посіву клітин мікроорганізмів; 

- проводити аналіз чистоти посівного матеріалу продуцентів; 

- проводити  визначення  культуральних властивостей продуцентів; 

- виділяти чисті культури мікроорганізмів; 

- застосовувати різні способи забезпечення елективних умов культивування 

в лабораторних умовах; 

- проводити кількісне визначення мікроорганізмів у рідких субстратах; 

- проводити кількісне визначення мікроорганізмів у сухих субстратах; 

- досліджувати метаболізм мікроорганізмів; 

- проводити  визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів; 

- визначати вид мікроорганізмів; 

- володіти методикою отримання посівного матеріалу продуцентів для 

засіву біореактора; 

- визначити тривалість фаз розвитку продуцентів в періодичній культурі; 

- застосовувати методи визначення мінливості мікроорганізмів; 

- володіти методологією визначення впливу антибіотиків на мікроорганізми; 

- проводити аналіз чутливості заданого штаму бактерій до різних хімічних 

груп антибіотиків; 

- складати антибіотикограми штамів бактерій, використовуючи інформацію 

про спектр антибактеріальної активності антибіотиків; 

- визначати в лабораторних умовах морфологію та хімічний склад вірусів; 

- визначати в лабораторних умовах типи взаємодії вірусів з клітинами-

хазяїв; 

- проводити аналіз субстрату на вміст вірусів, у том числі інфікованість 

промислових продуцентів фагами; 

- проводити профілактичні заходи щодо унеможливлення інфікування 

виробничих штамів мікроорганізмів фагами; 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Функціональна цитологія прокаріот 

Тема 1.1 Становлення та розвиток мікробіології 

Навчальна дисципліна «Загальна мікробіологія і вірусологія». Предмет, 

об’єкт, завдання, історія розвитку. Мета викладання дисципліни. Методологія. 

Становлення та розвиток мікробіології. Морфологічний період розвитку 

мікробіології. Еколого-фізіологічний період розвитку мікробіології. Відкриття Луї 

Пастера (участь мікробів у біохімічному перетворенні речовин; бродіння; 

анаеробіоз; проблема самозародження життя; мікроорганізми – збудники 

захворювань; атенуація мікробів). Відкриття Роберта Коха. Розробка методів 

досліджень. Вклад у розвиток мікробіології вітчизняних вчених (фагоцитарна 

теорія імунітету; хемосинтез, накопичувані культури; відкриття вірусів та ін.). 



Розвиток мікробіології у 20-му столітті.  

Тема 1.2 Положення мікроорганізмів у природі 
Положення мікроорганізмів у природі. Класифікація живих організмів. 

Акаріоти, прокаріоти та еукаріоти. Загальні властивості мікроорганізмів (розмір 

особини та співвідношення між поверхнею та об’ємом; пластичність метаболізму; 

розповсюдження мікроорганізмів). 

Тема 1.3 Морфологія мікроорганізмів 

Морфологія мікроорганізмів. Бактерії (сферичні бактерії, або коки; 

циліндрична форма бактерій; бактерії спіральної форми; звивисті, бактерії 

незвичної форми; нитчасті форми бактерій). Мікроскопічні міцеліальні гриби 

(вегетативне тіло; ріст та розмноження грибів). Дріжджі. 

Тема 1.4 Хімічний склад бактеріальної клітини 
Хімічний склад бактеріальної клітини. Клітинна вода; елементний склад; 

органічні сполуки: білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди, пігменти. Фізико-

хімічні властивості бактеріальної клітини (броунівський рух, показник 

заломлення, густина, в’язкість, еластичність, електричний заряд, окисно-

відновний потенціал, гідрофобність та гідрофільність, неспецифічна аглютинація, 

адсорбція іонів, осмотичний тиск, свічення). 

Тема 1.5 Будова мікробної клітини 
Будова мікробної клітини. Клітинні стінки мікроорганізмів. Поверхневі 

структури клітинної стінки бактерій (джгутики і рухомість; фімбрії та пілі; 

таксиси; капсула та слизовий шар). Будова і хімічний склад клітинних стінок 

прокаріот (фарбування за Грамом; пептидоглікани; клітинна стінка 

грампозитивних та грамнегативних бактерій; дія лізоциму та пеніциліну; зовнішні 

шари клітинних стінок грамнегативних бактерій; функції зовнішньої мембрани). 

Клітинні стінки еукаріот (дріжджів та мікроміцетів). Мембрани мікробних клітин. 

Загальні уявлення про хімічний склад і будову мембран. Цитоплазматична 

мембрана (мембранні білки; мембранні вуглеводи; ліпіди мембран). Структурні і 

функціональні особливості мембран прокаріот та еукаріот (мембранні утворення 

грамнегативних та грампозитивних бактерій; мембрани та органелли еукаріот; 

ендоцитоз та ендосимбіотична гіпотеза). Внутрішньоклітинні структури. 

Рибосоми. Вакуолі. Карбоксисоми. Магнітосоми. Запасні речовини (полісахариди, 

жироподібні речовини, поліфосфати, сірка). Нуклеоїд. Позахроосомні генетичні 

елементи. Форми спокою у бактерій. Ендоспори (терморезистентність спор; 

характеристика спороутворювальних бактерій; виявлення ендоспор; 

спороутворення; властивості зрілих спор; проростання спор; тривалість життя 

спор). Інші форми спокою (цисти, екзоспори, міксоспори). Характерні ознаки 

еукаріот та прокаріот. Структурні, генетичні, функціональні та хімічні відмінності 

прокаріот та еукаріот. Характерні ознаки грампозитивних та грамнегативних 

бактерій. 

Тема 1.6 Живлення мікроорганізмів 
Живлення мікроорганізмів. Головні та мінорні біоелементи. Потреби 

мікроорганізмів у факторах росту. Механізми поглинання субстратів. Пасивна 

дифузія. Полегшена дифузія. Активний транспорт. Перенесення груп 

(транслокація груп). Типи живлення (поживні речовини як джерела енергії; 



поживні речовини як джерела вуглецю та донори електронів). Ростові та 

неростові субстрати; трансформація  мікроорганізмами суміші ростових та 

неростових субстратів – міксотрофія, диауксія, кометаболізм, синтаболізм. Типи 

поживних середовищ для вирощування мікроорганізмів. Елективні методи 

культивування (накопичувальні та чисті культури). 

Тема 1.7 Ріст, розвиток й розмноження мікроорганізмів 
Ріст мікроорганізмів. Фізіологія росту. Визначення росту (поняття «ріст»). 

Розмноження бактерій. Ріст бактерій в бактеріальній популяції. Методи 

визначення концентрації бактерій та біомаси. Експоненційний ріст та тривалість 

генерації. Ріст бактерій в періодичній культурі. Параметри кривої росту. Ріст в 

безперервній культурі. Принципові відмінності між періодичною та безперервною 

культурами. Синхронні культури. 

Тема 1.8 Екологія мікроорганізмів 

Дія на мікроорганізми зовнішніх факторів. Фізичні фактори (температура; 

вологість і осмотичний тиск; гідростатичний тиск; промениста енергія; електрика; 

ультразвук). Хімічні фактори (концентрація іонів водню; кисень та аерація, 

окисно-відновний потенціал середовища; хімічні сполуки). Загибель та знищення 

мікроорганізмів. Методи стерилізації (вологий жар; сухий жар; фільтрація; 

опромінення; хімічні засоби). Методи консервування (фізичні та хімічні методи). 

Адаптивні реакції мікроорганізмів на стресові дії. Зміни в ліпідному складі 

мембран. Утворення протекторних сполук (осмопротектори; пігменти; вуглеводи; 

протекторні білки). Антирадикальний захист. Роль міжклітинних хімічних 

комунікацій в адаптації мікроорганізмів до стресу. Регуляторні системи відповіді 

на стресові дії.  

Тема 1.9 Систематика прокаріот 
Cистематика прокаріот. Вступ до систематики бактерій. принципи 

класифікації бактерій; термінологія, яка використовується в систематиці 

(класифікація; номенклатура; таксон, ідентифікація). Концепція виду в 

бактеріології. Історичні аспекти систематики бактерій. Розділення 9-го видання 

Бергі на Керівництво з систематики і Керівництво з ідентифікації бактерій. 

Характеристика таксонів вищого рангу згідно 9-го видання Керівництва Бергі з 

систематики бактерій. Відділ Gracilicutes (грамнегативні бактерії, які мають 

клітинну стінку). Клас Scotobacteria (частини №№ 1 - 14). Клас Anoxyphotobacteria 

(частина № 15). Клас Oxyphotobacteria (частина № 16). Відділ Firmicutes 

(грампозитивні еубактерії, які мають клітинну стінку). Клас Firmibacteria (частини 

№№ 17- 19). Клас Thallobacteria (частина № 20). Відділ Tenericutes (еубактерії, які 

не мають клітинної стінки). Клас Mollicutes (частина № 21). Характеристика 

мікоплазм. Відділ Mendosicutes (архебактерії). Характеристика 5-ти груп 

архебактерій згідно Керівництва Бергі з ідентифікації бактерій (1997 рік) 

(метаногени; сульфатредукуючі археї; екстремально галофільні аеробні 

архебактерії – галобактерії; архебактерії, які не мають клітинної стінки; 

екстремальні термофіли і гіпертермофіли, які метаболізують S
0
). Сучасні 

напрямки в систематиці бактерій. Недоліки фенотипової систематики. 

геносистематика бактерій (вміст ГЦ в ДНК; гібридизація ДНК–ДНК та ДНК–

РНК; амінокислотна послідовність білків; нуклеотидна послідовність генів: метод 



полімеразної ланцюгової реакції та аналіз 16S рРНК). Філогенетична систематика 

- 11 основних груп бактерій; клас Proteobacteria; видання “Prokaryotes”, друге 

видання (загальне 10-те видання) Керівництва Бергі з систематики бактерій.  

Тема 1.10 Загальна характеристика грибів 
Загальна характеристика грибів. Розвиток мікології, положення  грибів 

серед живих організмів. Ознаки грибів, спільні з рослинами і тваринами. Будова 

грибної клітини. Характеристика органел грибної клітини. Вегетативне тіло 

гриба. Нижчі (фікоміцети) та вищі (еуміцети) гриби. Видозмінення міцеліального 

росту (хламідоспори, тяжі, ризоморфи, склероції, апресорії, гаусторії, кільця). 

Явище диморфізму. Розмноження грибів (вегетативне – фрагментація гіфів, їх 

брунькування, утворення хламідоспор; безстатеве – за допомогою безстатевих 

екзогенних (конідії) та ендогенних (спорангіоспори) спор; статеве – за допомогою 

статевих спор: ооспор, зигоспор, аскоспор, базідіоспор). Три фази статевого 

процесу (плазмогамія, каріогамія, мейоз).  

Тема 1.11 Систематика грибів 
Систематика грибів. Систематика 70-80-х років ХХ століття (відділ 

Myxomycota; відділ Eumycota – класи Chytridiomycetes, Oomycetes, Zygomycetes, 

Trichomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes). Проблеми сучасної 

систематики грибів (аналіз 18S рРНК і філогенетична класифікація грибів; 

систематика грибів Хоуксворта (1995), Маргеліс та Шварц (1997), Кавалір-Сміта 

(1998); виключення з царства грибів міксоміцетів, ооміцетів та гіфохітридієвих 

грибів). 

Тема 1.12 Розповсюдження, значення грибів 
Біологічно активні речовини грибів. Ферменти (амілази, целюлази, 

ксиланази, глюканази, пектинази, протеази, глюкозооксидаза та каталаза); 

антибіотики; полісахариди; токсини; стимулятори росту рослин та вітаміни; 

органічні кислоти. Екологічні групи грибів. Географічне розповсюдження грибів. 

Грунтові гриби. Гриби у повітрі. Водні гриби. Фітопатогенні гриби. Гриби, які 

розкладають деревину. Гриби, патогенні для людини та тварин. Ентомофільні 

гриби. Гриби-хижаки. Мікофільні гриби. Гриби-симбіонти. Їстивні гриби. Гриби, 

які спричиняють  пошкодження промислових виробів, матеріалів, споруд. 

Тема 1.13 Дріжджі 
Дріжджі. Основні етапи у дослідженні дріжджів. Будова дріжджової 

клітини. Розмноження дріжджів (безстатеве – брунькуванням, діленням, 

безстатевими хламідо- та бластоспорами; статеве – ендогенними (аскоспори) та 

екзогенними (споридії) спорами). Систематика дріжджів (систематика Крегер-ван 

Рій (1984); аналіз 18S та 23S рРНК і філогенетична класифікація дріжджів 

Куртцмана і Фела (1998-2000 рр.); положення аспорогенних дріжджів серед аско- 

та базадіоміцетів). Характеристика деяких промислових дріжджів. Дріжджі 

Saccharomyces у промисловості (виробництво алкогольних напоїв, виробництво 

етанолу, пекарські дріжджі та отримання біомаси; продукти, які отримуються з 

дріжджів). 

Тема 1.14 Генетика мікроорганізмів 
Синтез білка та генетичний код. Мутації та їх виникнення. Передавання 

ознак та генетична рекомбінація. Структура ДНК. Визначення поняття «ген». 



Реплікація ДНК (консервативний, дисперсивний та напівконсервативний 

механізм). Транскрипція ДНК. Генетичний код. Трансляція мРНК: синтез білка. 

Спонтанні мутації. Індуковані мутації. Відбір мутантів. Механізми генетичної 

рекомбінації (загальна гомологічна рекомбінація; сайт-специфічна рекомбінація; 

негомологічна рекомбінація). Кон’югація. Трансдукція.  Трансформація. 

Рестрикція та модифікація. Плазміди. Загальні принципи клонування генів 

(конструювання гібридних молекул ДНК in vitro). Злиття протопластів. 

 

Змістовий модуль 2. Метаболізм прокаріотичних організмів 

Тема 2.1 Загальні поняття про метаболізм 

Загальні поняття про метаболізм. Шляхи катаболізму глюкози та інших 

вуглеводів. Конструктивний метаболізм. Енергетичний метаболізм (макроергічні 

сполуки; АТФ як кофермент для активації метаболітів; відновлювальні 

еквіваленти). Два основні механізми синтезу АТФ (фосфорилювання при 

перенесенні електронів та субстратне фосфорилювання). Принцип «біохімічної 

єдності». Роль ферментів у метаболізмі. Ферменти мікроорганізмів. 

Тема 2.2 Дихальний ланцюг та фосфорилювання 
Дихальний ланцюг та фосфорилювання (синтез АТФ) при перенесенні 

електронів. Компоненти дихального ланцюга (флавопротеїни, залізосіркові білки, 

хінони та цитохроми). Окисно-відновний потенціал. Розміщення та функції 

окисно-відновних систем у дихальному ланцюгові. Коефіцієнт Р/О та 

енергетичний баланс. Механізм синтезу АТФ при перенесенні електронів. 

Гіпотеза Мітчелла та трансмембранний електрохімічний градієнт протонів 

(протонрушійна сила, протонний потенціал). Зворотній перенос електронів за 

рахунок енергії АТФ у аеробних хемолітоавтотрофів. Токсична дія 

молекулярного кисню на аеробні та анаеробні мікроорганізми. Електрон-

транспортні процеси у анаеробних бактерій. Інгібітори дихального ланцюга. 

Тема 2.3 Метаболізм вуглеводів 
Метаболізм вуглеводів. Фруктозо-1,6-дифосфатний шлях (гліколіз, шлях 

Ембдена-Мейєргофа-Парнаса). Шлях Ентнера-Дудорова (КДФГ-шлях). 

Розщеплення глюкози через глюконат. Пентозофосфатний цикл 

(фосфоглюконатний шлях, гексозофосфатний шунт). Поняття “ключові 

ферменти”. Катаболізм вуглеводів, відмінних від глюкози. Окислення пірувату. 

Цикл трикарбонових кислот. Анаплеротичні реакції при рості мікроорганізмів на 

вуглеводах (карбоксилювання пірувату та фосфоенолпірувату).  

Тема 2.4 Метаболізм С-сполук у аеробних гетеротрофів 
Метаболічна активність аеробних гетеротрофів. Метаболізм С2-сполук 

(етанол та ацетат як субстрати; гліоксилатний цикл; глюконеогенез; гліоксилат та 

оксалат як субстрати, гліцератний шлях). Ріст на відновлених С1-сполуках 

(енергетичний метаболізм метанотрофів; конструктивний метаболізм: серин-

ізоцитрат-ліазний шлях та рибулозомонофосфатний цикл; факультативні 

метилотрофи). Катаболізм вищих н-алканів та жирних кислот. Катаболізм білків 

та амінокислот. Катаболізм ароматичних сполук. Неповні окислення (утворення 

оцтової кислоти та оцтовокислі бактерії; утворення кислот грибами; утворення 

амінокислот бактеріями; трансформація речовин мікроорганізмами; утворення 



вторинних метаболітів: синтез антибіотиків, мітотоксинів, мікробних 

екзополісахаридів; лектинів та поверхнево-активних речовин). 

Тема 2.5 Типи бродіння 
Типи бродіння. Загальна характеристика процесу бродіння. Регенерація 

АТФ при бродінні. Роль процесів бродіння у балансі природи. Спиртове бродіння 

(утворення етанолу дріжджами та бактеріями). Молочнокисле бродіння і родина 

Lactobacillaceae (характеристика молочнокислих бактерій; гомоферментативне та 

гетероферментативне молочнокисле бродіння; використання молочнокислих 

бактерій). Пропіоновокисле бродіння та пропіоновокислі бактерії. 

Мурашинокисле бродіння та родина Enterobacteriaceae (характеристика 

ентеробактерій; продукти бродіння та метаболічні шляхи). Маслянокисле та 

ацетоно-бутилове бродіння (характеристика бактерій роду Clostridium; 

зброджування глюкози клостридіями; зброджування клостридіями субстратів, 

відмінних від глюкози; клостридії – збудники захворювань). Гомоацетатне 

бродіння: СО2 як акцептор водню. Зброджувані та незброджувані природні 

сполуки. 

Тема 2.6 Анаеробне дихання 

Перенесення електронів в анаеробних умовах (анаеробне дихання). 

Денітрифікація та відновлення нітрату (денітрифікуючі бактерії). Утворення 

сірководню при відновленні сульфату (сульфатредукуючі бактерії).  Утворення 

метану при відновленні карбонату (метаногенні бактерії). Утворення ацетату при 

відновленні карбонату (ацетогенні бактерії). Утворення сукцинату при 

відновленні фумарату. Відновлення іонів Fe (III) до Fe (II).  

Тема 2.7 Використання неорганічних донорів водню: хемолітотрофні 

бактерії 

Використання неорганічних донорів водню: аеробні хемолітотрофні 

бактерії. Окислення аміаку та нітриту. Нітрифікуючі бактерії (бактерії, які 

окислюють аміак; бактерії, які окислюють нітрит; роль процесів нітрифікації в 

грунті). Окислення відновлених сполук сірки. Бактерії, які окислюють сірку та її 

сполуки. Окислення двовалентного заліза. Визолювання металів з руд. Окислення 

молекулярного водню. Водневі та карбоксидобактерії. Фіксація СО2 (цикл 

Кальвіна-Бассама; анаеробний ацетил-КоА-шлях; відновлювальний цикл 

трикарбонових кислот). 

Фіксація молекулярного азоту Фіксація азоту симбіотичними 

(бульбочковими) бактеріями.  Фіксація азоту вільно існуючими бактеріями. 

Біохімія азотфіксації.  

Фототрофні бактерії та фотосинтез. Характеристика та особливості 

метаболізму пурпурових  та зелених фототрофних бактерій. Розповсюдження 

фототрофних бактерій. Ціанобактерії. Процеси фотосинтезу (оксигенний та 

аноксигенний фотосинтез). Використання світлової енергії галобактеріями. 

Тема 2.8 Біосинтетичні процеси у мікроорганізмів 
Біосинтетичні процеси у мікроорганізмів. Потреби в АТФ для утворення 

бактеріальних клітин з глюкози.  Біосинтез амінокислот. Біосинтез нуклеотидів. 

Біосинтез жирних кислот. Утворення вуглеводів – компонентів клітинної стінки.  



Тема 2.9 Регуляція метаболізму 

Регуляція метаболізму. Регуляція синтезу ферментів: індукція та репресія. 

Індукція субстратом (послідовна та координована). Індукція проміжними 

продуктами реакцій. Репресія кінцевим продуктом. Катаболітна репресія. 

Регуляція активності ферментів (інгібування кінцевим продуктом – 

ретроінгібування; інгібування за типом зворотнього зв’язку). Механізми регуляції 

синтезу ферментів (індукція лактозного оперону; репресія триптофанового 

оперону кінцевим продуктом). Механізми регуляції активності ферментів 

(алостерична регуляція; ковалентна модифікація ферментів). 

 

Змістовий модуль 3. Вірусологія 

Тема 3.1 Віруси 
Віруси. Відкриття вірусів. Етапи розвитку вірусології. Хронологія відкриття 

вірусів. Форми існування і загальна організація вірусів. Будова вірусів. Природа і 

походження вірусів. Класифікація вірусів (критерії систематики вірусів, 

характеристика ДНК- і РНК-вмісних вірусів). Культивування і репродукція 

вірусів (способи культивування вірусів, стадії і фази репродукції вірусів).  

Тема 3.2 Віруси різних організмів 
Віруси бактерій (класифікація, форма і будова бактеріофагів, властивості 

фагів, розмноження вірулентного фага: літичний цикл; розвиток помірних фагів: 

лізогенія, одержання і практичне використання фагів у біології і медицині). 

Фітопатогенні віруси (таксономія, віроїди, основні властивості). Патогенні віруси 

комах. Форми і види вірусних інфекцій у людини і тварин. Відношення вірусів і 

плазмід до утворення пухлин (онкогенезу).  

 

Змістовий модуль 4. Прикладна та промислова мікробіологія 

Тема 4.1 Мікроорганізми та навколишнє середовище 

Мікроорганізми та навколишнє середовище. Участь мікроорганізмів у 

кругообігу речовин у природі (кругообіг вуглецю, азоту, фосфору, сірки). 

Екологія мікроорганізмів (поняття «еконіша», «екосистема»; мешканці 

екосистеми: автохтонні та аллохтонні мікроорганізми; водні екосистеми: океани, 

озера, проточні водойми, очистка стічних вод).  

Мікроорганізми як симбіотичні партнери (симбіоз, нейтралізм, мутуалізм, 

коменсалізм, антагонізм). Мутуалістичний симбіоз (асоціації між 

мікроорганізмами; мікроорганізми та рослини; мікроорганізми та тварини).  

Антагоністичний симбіоз.  

Тема 4.2 Прикладне значення мікроорганізмів 
Мікроорганізми і геологічна історія Землі (відкладення заліза; відкладення 

карбонату кальцію; відкладення сірки). Еволюція мікроорганізмів (первинна 

атмосфера Землі; хімічна еволюція; біологічна еволюція; еволюція прокаріот; 

перехід від первинної атмосфери до атмосфери, яка містить кисень; еволюція 

еукаріот).  

Перспективи розвитку мікробних біотехнологій. Шляхи використання 

мікроорганізмів у біотехнології. Біосинтез практично важливих метаболітів. 

Синтез органічних кислот бактеріями та грибами. Утворення амінокислот 



бактеріями. Біосинтез антибіотиків. Мікробні екзополісахариди. Лектини 

мікробного походження. Мікробні поверхнево-активні речовини. Токсини грибів. 

Ферменти грибів. Стимулятори росту рослин. Одержання етанолу. Препарати на 

основі біомаси. Пробіотики. Бактеріальні добрива. Білкові продукти. Одержання 

біогазу. Біогеотехнологія металів. Мікробіологічна трансформація речовин 

(стероїдів, вуглеводів, гетероциклічних сполук). Рекомбінантні білки 

терапевтичної дії. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 
Функціональна цитологія прокаріот 

Тема 1.1 

Становлення та 

розвиток 

мікробіології 

10 1 4 4 – 1 – – – – – – 

Тема 1.2  

Положення 

мікроорганізмів у 

природі 

4 1 – – 1 2 – – – – – – 

Тема 1.3  

Морфологія 

мікроорганізмів 

8 1 4 2 1 – – – – – – – 

Тема 1.4  

Хімічний склад 

бактеріальної 

клітини 

4 1 – – 1 2 – – – – – – 

Тема 1.5 

Будова мікробної 

клітини 

8 2 – 2 2 2 – – – – – – 

Тема 1.6 

Живлення 

мікроорганізмів 

8 2 – 2 1 3 – – – – – – 

Тема 1.7 

Ріст, розвиток й 

розмноження 

мікроорганізмів 

10 2 – 4 2 2 – – – – – – 

Тема 1.8 

Екологія 

мікроорганізмів 

6 2 – 2 2 – – – – – – – 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1.9 

Систематика 

прокаріот 

6 1 – – 1 4 – – – – – – 

Тема 1.10 

Загальна 

характеристика 

грибів 

6 1 – – 1 4 – – – – – – 

Тема 1.11 

Систематика грибів 

4 1 – – 1 2 – – – – – – 

Тема 1.12 

Розповсюдження, 

значення грибів 

4 1 – – 1 2 – – – – – – 

Тема 1.13 

Дріжджі 

6 2 – – 1 3 – – – – – – 

Тема 1.14 

Генетика 

мікроорганізмів 

6 2 – 2 2 – – – – – – – 

Разом за змістовим 

модулем 1 
90 20 8 18 17 27 – – – – – – 

Змістовий модуль 2. 
Метаболізм прокаріотичних організмів 

Тема 2.1  

Загальні поняття 

про метаболізм 

10 2 – – 1 7 – – – – – – 

Тема 2.2  
Дихальний ланцюг 

та фосфорилювання 

10 2 – – 1 7 – – – – – – 

Тема 2.3 
Метаболізм 

вуглеводів 

10 2 – 2 1 5 – – – – – – 

Тема 2.4 

Метаболізм С-

сполук у аеробних 

гетеротрофів 

10 2 – – 1 7 – – – – – – 

Тема 2.5 
Типи бродіння 

10 2 – – 1 7 – – – – – – 

Тема 2.6 
Анаеробне дихання 

10 2 – – 1 7 – – – – – – 

Тема 2.7 
Використання 

неорганічних 

донорів водню: 

хемолітотрофні 

бактерії 

10 2 – 2 1 5 – – – – – – 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 2.8 
Біосинтетичні 

процеси у 

мікроорганізмів 

10 4 – – 2 4 – – – – – – 

Тема 2.9 
Регуляція 

метаболізму 

10 2 – – 1 7 – – – – – – 

Разом за змістовим 

модулем 2 

90 20 – 4 10 56 – – – – – – 

Змістовий модуль 3. 
Вірусологія 

Тема 3.1  

Віруси 

15 2 – – – 13 – – – – – – 

Тема 3.2  

Віруси різних 

організмів 

15 2 – – – 13 – – – – – – 

Разом за змістовим 

модулем 3 

30 4 – – – 26 – – – – – – 

Змістовий модуль 4. 
Прикладна та промислова мікробіологія 

Тема 4.1  

Мікроорганізми та 

навколишнє 

середовище 

15 2 – 2 1 10 – – – – – – 

Тема 4.2  

Прикладне значення 

мікроорганізмів 

15 2 – – 2 11 – – – – – – 

Разом за змістовим 

модулем 4 
30 4 – 2 3 21 – – – – – – 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р)             

Семестровий 

контроль (залік, 

іспит) 

екзам

ен 

   КР        

Усього годин 240 48 8 24 30 130 – – – – – – 

 



5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 2 3 4 

1. Матеріали, реактиви й устаткування. Мікробіологічний 

посуд 

2 – 

2. Методи стерилізації 2 – 

3. Підрахунок клітин мікроорганізмів під мікроскопом 2 – 

4. Вимірювання розмірів клітин мікроорганізмів 2 – 

Разом 8 – 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 2 3 4 

1. Основні прийоми роботи в мікробіологічній лабораторії 2 – 

2. Методи мікроскопічних досліджень 2 – 

3. Виготовлення мікробіологічного препарату 1 – 

4. Вивчення мікроорганізмів у забарвленому  стані 1 – 

5. Морфологія бактерій. Генетичний апарат бактеріальної 

клітини 

2 – 

6. Ендоспори бактерій. Клітинні включення 

мікроорганізмів 

2 – 

7. Приготування живильних середовищ для 

культивування мікроорганізмів у штучних екосистемах 

2 – 

8. Посів мікроорганізмів на живильні середовища 2 – 

9. Вивчення умов культивування та виділення чистих 

культур мікроорганізмів із природних екосистем 

2 – 

10. Мікрофлора тіла людини 2 – 

11. Вивчення призначення мікроорганізмів у розкладі 

клітковини в природі 

2 – 

12. Вивчення процесу фіксації молекулярного азоту 

вільноіснуючими азотфіксуючими бактеріями 

2 – 

13. Вивчення процесу фіксації молекулярного азоту 

симбіотичними азот фіксаторами – бульбочковими 

бактеріями 

2 – 

Разом 24 – 

 



7. Самостійна робота  

 

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 2 3 4 

1. Вивчення лекційного матеріалу згідно з тематикою 

курсу лекцій 
60 – 

2. Підготовка до практичних занять та оформлення 

звітів 
30 – 

3. Підготовка до лабораторних робіт та оформлення 

звітів 
30 – 

4. Курсова робота  30 – 

Разом  160 – 

 

8. Індивідуальні завдання 

 

Для студентів денної форми навчання – підготовка рефератів за визначеною 

викладачем темою або вузькою проблематикою з дисципліни.  

 

9. Методи навчання 

 

1. Словесні методи (лекції, розповідь, пояснення, тощо). 

2. Наочні методи (демонстрування, ілюстрації, показ об´єкта, моделі). 

3. Практичні методи (виконання завдань практичних занять, лабораторних 

робіт). 

 

10. Методи контролю 

 

1. Робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій). 

2. Поточний та підсумковий контроль знань (індивідуальне опитування, 

контроль виконання тестів, реферати, оцінка якості підготовки та захисту 

індивідуальних завдань, що виконуються під час аудиторних занять та під час 

самостійної роботи). 

3. Робота студентів на практичних заняттях (контроль відвідування, 

підготовки до заняття, наявність конспекту практичних занять, оцінка активності 

студента на практичних заняттях, якості підготовки та захисту доповідей-

повідомлень). 

4. Робота студентів на лабораторних роботах (контроль відвідування, 

підготовки до заняття, наявність конспекту лабораторних робіт, оцінка активності 

студента на лабораторних роботах, якості підготовки та захисту доповідей-

повідомлень). 

 



11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Денна форма навчання 

Модуль 1  

Вид занять Змістовий 

модуль  

№ 1 

Змістовий 

модуль  

№ 2 

Змістовий 

модуль  

№ 3 

Змістовий 

модуль  

№ 4 

Сума 

1 2 3 4 5 6 

Лекції: 

20 год. 20 год. 4 год. 4 год.  

10 

балів, 

з них: 

– контроль 

відвідування лекцій 
2 2 0,5 0,5 5 

– ведення конспекту 

лекцій, 

(питань, що винесені 

на самостійне 

опрацювання) 

2 2 0,5 0,5 5 

Практичні  

заняття: 8 год. – – – 

10 

балів, 

з них: 

– контроль 

відвідування, 

підготовка до заняття 

5 – – – 5 

– виконання завдання,  

конспект практичного 

заняття 

5 – – – 5 

Лабораторні  

роботи: 18 год. 4 год. – 2 год. 

10 

балів,  

з них: 

– контроль 

відвідування, 

підготовка до заняття 

3,75 0,83 – 0,42 5 

– виконання завдання, 

оформлення звіту  

й захист 

лабораторної роботи 

3,75 0,83 – 0,42 5 

Поточний та 

підсумковий 

контроль: 

Змістовий 

модуль  

№ 1 

Змістовий 

модуль  

№ 2 

Змістовий 

модуль  

№ 3 

Змістовий 

модуль  

№ 4 

50 

балів, 

з них: 

– виконання 

контрольних робіт 

(максимальний бал) 

10 10 5 5 30 



1 2 3 4 5 6 

– опитування, 

виконання завдань 

самостійної роботи, 

реферати 

(максимальний бал) 

10 10 

наукові статті, тези 

(максимальний бал) 
10 10 

Екзамен 
20 

20 

балів 

Усього 
 

100 

балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

1 2 3 4 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки для виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія» для студентів денної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія». – Кременчук: КрНУ. 

2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія» для студентів денної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія». – Кременчук: КрНУ. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Загальна мікробіологія і вірусологія» для студентів денної форми навчання за 

напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія». – Кременчук: КрНУ. 



4. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія» для студентів денної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія». – Кременчук: КрНУ. 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Пирог  Т. П. Загальна мікробіологія : підруч. – 2-е вид., доп. і перероб. – 

К. : НУХТ, 2010. – 632 с. 

2. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія.  – К. : НУХТ, 2004. – 471 с. 

3. Сергійчук М. Г., Позур В. К., Вінніков А. І. та ін. Мікробіологія. – К. : 

ВПЦ «Київський університет», 2005 . – 375 с.  

4. Современная микробиология. Прокариоты. Том 1 / под. ред.  Ленгеера Й., 

Древса Е., Шлегеля Г. – М. : Мир, 2005. – 656 с. 

5. Современная микробиология. Прокариоты. Том 2 / под. ред. Ленгеера Й., 

Древса Е., Шлегеля Г. – М. : Мир, 2005. – 496 с. 

 

Допоміжна 
1. Асонов Н. Р.  Микробиология.  –  М. : Колос,  Колос-Пресс, 2002. – 352 с.  

2. Безбородов А. М. Биохимические основы микробиологического синтеза. 

– М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1984. – 394 с.  

3. Билай В. И. Основы обшей микологии. – К.  Вища шк., 1988. – 392 с.  

4. Готтшалк Г. Метаболизм бактерий. – М. : Мир, 1982. – 310 с.   

5. Каратыгин И. В. Проблемы макросистематики грибов // Микология и 

фитопатология. – 1999. –  Т. 33. – Вып. 3. – С. 150 – 165. 

6. Квасников Е. И., Щелокова И. Ф. Дрожжи. Биология. Пути 

использования. – К. : Наук. думка,  1991. – 326 с. 

7. Общая микробиология / Под ред. А. Е. Вершигоры.  –  Киев : Вища шк., 

1988. – 343 с.  

8. Определитель бактерий Берги. – 9-е изд. / Пер. под ред. Г. А. Заварзина. – 

М. : Мир, 1997. – Т. 1, 2. – 800 с. 

9. Павлович С.А. Основы вирусологии. – Минск: Вышэйш. шк., 2001.–192 с. 

10. Шлегель Г. Общая микробиология. – М. : Мир, 1987. – 566 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 
 

1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Загальна мікробіологія і вірусологія». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://distance.kdu.edu.ua/autoriz_stud.php. 

2.  Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма 

підготовки бакалавра. – [Електронна бібліотека кафедри БЗЛ]. 

3.  Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика підготовки бакалавра. – [Електронна бібліотека кафедри БЗЛ]. 

4.  Навчальний план підготовки бакалаврів за напрямом 6.051401 

«Біотехнологія» (денна форма навчання). – [Електронна бібліотека кафедри БЗЛ]. 


