




 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

3-й семестр  

Кількість кредитів/годин 4,0/120 

Усього годин аудиторної роботи 48 

у т.ч.:  

  лекційні заняття, год. 16 

 лабораторні заняття, год 32 

Усього годин самостійної роботи 72 

Вид семестрового контролю Екзамен 

4-й семестр  

Кількість кредитів/годин 4,5/135 

Усього годин аудиторної роботи 64 

у т.ч.:  

  лекційні заняття, год. 16 

 лабораторні заняття, год 48 

Усього годин самостійної роботи 71 

Вид семестрового контролю Екзамен 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання 3-й семестр – 40 % 

     4-й семестр – 47,4 % 
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2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія» є 

фундаментальні біологічні властивості мікроорганізмів, зокрема систематика, морфологія, 

фізіологія, генетика, а також їхня роль у перетворенні речовин у природі. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія» є формування у 

майбутніх фахівців глибоких теоретичних знань і практичних навичок із питань 

особливостей будови клітин прокаріотів та евкаріотів, сучасної систематики бактерій, грибів 

і дріжджів, фізіології росту і типу живлення мікроорганізмів, механізму обміну речовин і 

перетворення енергії, перенесення генетичної інформації та регуляції біохімічних процесів, а 

також впливу на них факторів зовнішнього середовища та їхньої ролі у кругообігу речовин у 

природі.  

Вивчення навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія» ґрунтується на таких 

засвоєних навчальних дисциплінах:  

ОК 1.1. Українська мова (за проф. спрямув.) 

ОК 1.3. Філософія з основами логіки 

ОК 1.7. Біонеорганічна та аналітична хімія 

ОК 1.10. Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії 

ОК 1.5. Анатомія свійських тварин 

ОК 1.8. Цитологія, гістологія, ембріологія 

ВБ 1.2 Зберігання сировини та продуктів харчування  

ОК 1.9. Органічна хімія  

Здобуті знання з навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія» є основою для 

вивчення наступних навчальних дисциплін:  

ОК 2.6. Спеціальна мікробіологія  
ОК 2.8. Санітарна мікробіологія  

ОК 2.21. Дезінфекційна справа 

 ОК 2.22 Біобезпека та біозахист 
ОК 2.25. Ветеринарно-санітарне інспектування молока і молочних продуктів 

ОК 2.30. Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний контроль харчових виробництв 

ОК 2.15. Патоморфологія 

ВБ 2.11. Ветеринарні вимоги при імпортно-експортних операціях 

 

  2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, СК(ФК)) 

Вивчення навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія» передбачає формування у 

здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей:  

 загальні компетентності:  
здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, пошуку, оброблення інформації з 

різних джерел (ЗК1); 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та здійснювати просвітницьку 

діяльність (ЗК2);  

знання та розуміння предметної галузі та професії (ЗК3);  

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК5);  

здатність проведення досліджень на належному рівні, приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК6);  

здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей) (ЗК7);.  

здатність працювати в міжнародному контексті та розуміти структуру взаємодії державної 

служби ветеринарної медицини з міжнародними партнерами (ЗК8);  

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК9);  

 прагнення до збереження довкілля (ЗК10).  
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 спеціальні (фахові) компетентності:  
аналізувати основні принципи гарантування безпечності харчового ланцюга, 

контролювати, оцінювати та управляти ризиками під час виробництва та обігу харчових 

продуктів, проводити відбір, консервування, пакування і пересилання проб тваринного, 

рослинного та біотехнологічного походження для досліджень, проводити ветеринарний 

облік, оформляти звітну документацію (СК1);  

здатність володіти методиками роботи з національними і міжнародними нормативно-

правовими актами, науковими працями, методичними розробками, рекомендаціями, 

інструкціями тощо (СК2);    

здатність використовувати знання про хвороби тварин різної етіології для здійснення 

державного (внутрішнього) контролю на підконтрольних потужностях (СК4);  

володіти методиками клінічних і лабораторних досліджень для контролю стану здоров’я 

тварин та дотримання порядку виробництва та обігу харчових продуктів, одержаних від 

тварин, підданих лікуванню та профілактичним обробкам, відповідно до концепції «Єдиного 

здоров’я» (СК6);  

Володіти знаннями з біобезпеки та біоетики, морально-етичними нормами, правилами і 

принципами використання біологічних агентів тощо (СК20). 

 

  2.3.Програмні результати навчання (ПРН) 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія» здобувач вищої 

освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

застосовувати способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного навчання у галузі 

ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи (ПРН1);  

розуміти структуру фахової діяльності та використовувати методи наукових 

досліджень у галузі ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи (ПРН2); 

володіти загальноприйнятими методиками клінічних і лабораторних досліджень для 

контролю стану здоров’я тварин та дотримання порядку виробництва та обігу харчових 

продуктів, одержаних від тварин, підданих лікуванню та профілактичним обробкам, 

відповідно до концепції «Єдиного здоров’я» (ПРН6);  

володіти питаннями біобезпеки та біоетики, дотримуватися морально-етичних норм, 

правил і принципів використання біологічних агентів і захисту населення від особливо 

небезпечних патогенів (ПРН21).  
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

усього  у тому числі 

лекції лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 

3-й семестр 

Розділ 1. Історія розвитку мікробіології 

Тема 1. Вступ. Основні етапи та напрями розвитку 

сучасної мікробіології. 
18 2 2 14 

Разом за розділом 1 18 2 2 14 

Розділ 2. Будова та систематика прокаріотів і еукаріотів 

Тема 2. Морфологія, внутрішньоклітинні структури 

прокаріотів та їхні функції. 
28 2 12 14 

Тема 3. Поверхневі структури прокаріотів та їхні 

функції. Систематика прокаріотичних мікроорганізмів. 
22 4 6 12 

Тема 4. Морфологія, систематика і фізіологія 

актиноміцетів, дріжджів та пліснявих грибів. 
30 4 8 18 

Тема 5. Вплив факторів довкілля на мікроорганізми.  22 4 4 14 

Разом за розділом 2 102 14 30 58 

Усього годин 120 16 32 72 

4-й семестр 

Розділ 3. Фізіологія мікроорганізмів 

Тема 6. Фізіологія мікроорганізмів. 76 8 38 30 

Разом за розділом 3 76 8 38 30 

Розділ 4. Генетика і біохімія мікроорганізмів 

Тема 7. Роль мікроорганізмів у перетвореннях та 

кругообігу речовин у природі. 
28 4 6 18 

Тема 8. Генетика мікроорганізмів. 31 4 4 23 

Разом за розділом 4 59 8 10 41 

Усього годин  135 16 48 71 
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3.2. Лекційні заняття 
 

№  
з/п 

Назви тем та їхній короткий зміст  

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

3-й семестр 

Розділ 1. Історія розвитку мікробіології 

1 

Тема: «Вступ. Основні етапи та напрями розвитку сучасної 

мікробіології»  
Предмет і завдання мікробіології. Відкриття мікроорганізмів А. ван 

Левенгуком. Періоди розвитку мікробіології. Роль Л. Пастера у 

формуванні мікробіології. Значення робіт Р. Коха,  

М. Беєрінка, А. Клюйвера, А. Флемінга. Розвиток мікробіології в Україні. 

Роботи Д. Самойловича, С. Виноградського, І. Мечнікова,  

М. Гамалії, В. Омелянського, Д. Заболотного. Роботи львівських вчених у 

галузі мікробіології (дослідження Я. Каменського, подружжя 

Кшемінєвських, П. Кучера, Р. Вайгля, Я. Бадьяна, Г. Шавловського). 

Основні напрямки розвитку сучасної мікробіології: загальна, медична, 

ветеринарна, санітарна, сільськогосподарська, технічна, промислова, 

ґрунтова, водна, геологічна. 

2 

Розділ 2. Будова та систематика прокаріотів і еукаріотів 

2 

Тема: «Морфологія, внутрішньоклітинні структури прокаріотів та 

їхні функції» 

Загальна характеристика прокаріотів. Різноманітність морфологічних 

форм, варіація розмірів, особливості метаболізму. Характеристика 

основних груп та їхніх представників. Організація прокаріотичної 

клітини. Ядерний апарат (нуклеоїд) бактерій та особливості його 

організації, бактеріальна хромосома, плазміди. Цитоплазма й органели 

прокаріотів: мезосоми, їхнє походження та функції, фотосинтетичні 

мембранні структури (хроматофори, тилакоїди), аеросоми тощо. 

Бактеріальні рибосоми. Включення, їхній склад і значення в різних 

бактеріях. Гени прокаріотів, їхня побудова і функції. Особливості будови 

грампозитивних та грамнегативних бактерій.  

2 

3 

Тема: «Поверхневі структури прокаріотів та їхні функції» 

Бактеріальна клітинна стінка, пептидоглікан, його специфічність для 

прокаріотів та універсальність поширення серед них (за винятком 

мікоплазм і галобактерій). Основні компоненти пептидоглікану: 

ацетилглюкозамін, N-Ацетилмурамова кислота, амінокислоти. Структура 

пептидоглікану, її особливості у грампозитивних і грамнегативних 

бактеріях. Функції пептидогліканового шару: визначення форми клітини, 

протидія тургорному тиску: L-форми, протопласти та сферопласти. 

Зв’язок між будовою стінки та здатністю бактеріальної клітини до 

забарвлення за Грамом. Особливий компонент клітинних стінок 

грампозитивних бактерій: тейхоєві кислоти; їхня будова та функції. Склад 

і структура зовнішньої мембрани Гр- бактерій, основні функції. Капсули і 

слизові шари бактерій. Джгутики і пілі, їхня кількість і місцезнаходження, 

склад і молекулярна організація. Хемотаксис рухомих бактерій.  

2 

4 
Тема: «Систематика прокаріотичних мікроорганізмів»  
Принципи класифікації бактерій. Основи систематики і номенклатури. 

Сучасна систематика бактерій. 

2 
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1 2 3 

5 

Тема: «Морфологія, систематика та фізіологія актиноміцетів і 

пліснявих грибів»  
Морфологія, систематика і фізіологія актиноміцетів. Мінливість 

актиноміцетів та їхня роль у виробництві антибіотиків та інших біологічно 

активних речовин. 

Морфологія, систематика і фізіологія пліснявих грибів із родів Mucor, 

Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Stachybotrys, Дерматоміцети з родів 

Trichophyton, Microsporum, Achorion. 

  

2 

6 

Тема: «Морфологія, систематика та фізіологія дріжджів»  

Морфологія та хімічний склад дріжджової клітини. Клітинна стінка, 

мембранні структури, ядро, рибосоми, ендоплазматичний ретикулум, 

апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми, гліоксисоми, мітохондрії.  

Систематика дріжджів. Цикли розвитку гаплоїдних та диплоїдних 

дріжджів. Використання у господарській діяльності людини. 

2 

7 

Тема: «Вплив факторів довкілля на мікроорганізми» 

Вплив температури на мікроорганізми. Психрофіли, мезофіли, термофіли. 

Термостійкість. Відношення мікроорганізмів до молекулярного кисню: 

аероби та анаероби. (облігатні, факультативні), аеротолерантні 

мікроорганізми. Вплив гідростатичного тиску. Ріст мікроорганізмів 

залежно від вмісту води. Стійкість культур до висушування. Ліофілізація. 

Осмотичний тиск. Особливості осмофілів.  

2 

8 

Тема: «Вплив фізичних та хімічних факторів на мікроорганізми» 
Галотолерантні мікроорганізми. Значення рН середовища та його вплив на 

культури. Алкалофільні, ацидофільні, кислотостійкі мікроорганізми. 

Вплив різних видів випромінювань на мікроорганізми. Стійкість культур 

до УФ-променів та іонізуючого випромінювання. Фотореактивація. 

Мікробоцидний та мікробостатичний ефекти.  

2 

 Усього годин 16 

4-й семестр 

Розділ 3. Фізіологія мікроорганізмів 

1 

Тема: «Фізіологія мікроорганізмів» 

Хімічний склад та фізико-хімічні властивості клітин бактерій. Метаболізм 

бактерій та механізми обміну речовин у мікроорганізмів. Дихання і 

спороутворення у бактерій. Утворення пігментів і світіння 

мікроорганізмів. Ароматоутворювальні мікроби.  

2 

2 

Тема: «Типи живлення мікроорганізмів»  
Фототрофія, хемотрофія, автотрофія, гетеротрофія, органотрофія, 

літотрофія. Транспорт поживних речовин у мікробну клітину. Ферменти 

та їхня роль в обміні речовин. Білковий, вуглеводний, ліпідний та 

мінеральний обмін. 

2 

 
3 

Тема: «Біохімічні властивості мікроорганізмів. Культивування 

аеробних та анаеробних мікроорганізмів»  
Протеолітичні, цукролітичні, гемолітичні, редукуючі та ліполітичні 

властивості мікроорганізмів. Практичне використання ферментативних 

властивостей мікробів. Розмноження, цикл розвитку та основні принципи 

культивування мікроорганізмів. Чисті культури мікроорганізмів, методи 

їхнього одержання. Поняття «клон», «штам». Потреби мікроорганізмів у 

поживних речовинах, середовища для їхнього культивування. Поверхневе 

та глибинне культивування. Періодичне і безперервне культивування. 

2 



 

 

7 

7 

 

 

 
1 2 3 

4 
Тема: «Патогенність мікроорганізмів»  
Патогенність, вірулентність як міра патогенності. Фактори патогенності. 

Утворення токсинів мікроорганізмами. Екзо - та ендотоксини. 

2 

Розділ 4. Генетика і біохімія мікроорганізмів 

5 

Тема: «Роль мікроорганізмів у перетвореннях та кругообігу речовин 

у природі» 

Бродіння. Шляхи зброджування вуглеводів. Спиртове бродіння. 

Гомоферментативне і гетероферментативне молочнокисле бродіння, 

пропіоновокисле, маслянокисле, мурашинокисле, ацетонобутилове 

бродіння. Вплив факторів середовища на процес бродіння. 

Характеристика збудників бродіння різних видів.  

2 

6 
Тема: «Роль мікроорганізмів у кругообігу азоту в природі» 
Фіксація молекулярного азоту: механізм процесу, мікроорганізми – 

азотофіксатори (вільноживучі, симбіотичні). Практичне значення процесу. 
2 

7 

Тема: «Генетика мікроорганізмів» 

Вступ до генетики мікроорганізмів. Організація та функціонування 

генетичного апарату в мікроорганізмів. Спадковість та мінливість у 

мікроорганізмів (вчення про плеоморфізм та мономорфізм). Поняття про 

генотип і фенотип. Фенотипова та генотипова мінливість мікроорганізмів. 

2 

8 

Тема: «Генетика мікроорганізмів»  
Мутагенез (спонтанний, індукований). Природа мутацій. Селекція 

мутантів. Трансформація, трансдукція, кон’югація. Рекомбінація у 

прокаріотів. Принципи генноінженерного конструювання мікроорганізмів. 

Використання бактерій і фагів для вирішення кардинальних питань 

спадковості та мінливості живих організмів. 

2 

 Усього годин 16 

Разом 32 

 

 



 

 

8 

8 

3.3. Лабораторні заняття 

 

№ 

з/п Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

3-й семестр 

Розділ 1. Історія розвитку мікробіології 

1 

Тема: «Мікробіологічна лабораторія та її обладнання. Правила роботи 

і техніка безпеки в мікробіологічній лабораторії» 
Структура, завдання, особливості роботи мікробіологічної лабораторії, 

правила техніки безпеки. Лабораторний посуд та інструментарій. Методи 

їхньої підготовки до використання (миття та сушіння).  

2 

Розділ 2. Будова та систематика прокаріотів і еукаріотів 

2 
Тема: «Реактиви у мікробіологічній практиці» 

Класифікація та правила роботи з реактивами. Види барвників . 
2 

3 

Тема: «Методи і техніка мікроскопічного дослідження» 

Методи і техніка виявлення мікроорганізмів. Типи світлових мікроскопів, 

імерсійна системи. Ознайомлення з фазово-контрастною, люмінесцентною, 

електронною іншими видами мікроскопії. 

2 

4 
Тема: «Дослідження морфології прокаріотів» 

Вивчення форм і розмірів бактерій. 
2 

5 
Тема: «Методи виготовлення препаратів для світлової мікроскопії» 

Техніка виготовлення препаратів-мазків і препаратів-відбитків з 

патологічного матеріалу і мікробних культур. 

2 

6 
Тема: «Прості методи фарбування мікроорганізмів»  
Прості методи фарбування мікроорганізмів (метиленовою синькою і 

водним фуксином). 

2 

7 
Тема: «Складні методи фарбування мікроорганізмів» 
Техніка фарбування мікроорганізмів за методами Грама і Ціль-Нільсена 

Оцінка результатів фарбування. 

2 

8 
Тема: «Методи фарбування спор бактерій»  

Фарбування спор за Златогоровим, Меллером і Пєшковим. Оцінка 

результатів фарбування. 

2 

9 
Тема: «Методи фарбування включень бактеріальних клітин  
Фарбування волютину(за методом Нейссера), глікогену, жирів, білкових 

кристалів. Оцінка результатів фарбування. 

2 

10 
Тема: «Методи дослідження поверхневих структур мікроорганізмів» 
Фарбування капсул бактерій за методами Міхіна та Ольта. Оцінка 

результатів фарбування. 

2 

11 

Тема: «Методи дослідження поверхневих структур мікроорганізмів» 
Фарбування капсул мікробів за методом Романовського-Гімза і Ребігера. 

Фарбування джгутиків мікробів за методом Лефлера. Оцінка результатів 

фарбування. 

2 

12 

Тема: «Визначення рухливості мікробів»  
Виготовлення препаратів «висяча крапля» та «розчавлена крапля». 

Визначення рухливості мікробів за методом Шукевича. Визначення 

рухливості звивистих форм мікробів (темнопольна мікроскопія).  

2 

13 
Тема: «Дослідження морфології актиноміцетів і дріжджів»  
Вивчення морфології актиноміцетів і дріжджів із родів Saccharomycеs і  

Candida. 

2 



 

 

9 

9 

1 2 3 

14 
Тема: «Дослідження морфології пліснявих грибів»  
Вивчення морфології грибів із родів Mucor, Aspergillu і Penicillium. 

2 

15 
Тема: «Дослідження морфології пліснявих грибів» 

Вивчення морфології пліснявих грибів із родів Fusarium і  Stachybotrys.  
2 

16 
Тема: «Дослідження морфології пліснявих грибів» 

Вивчення морфології дерматоміцетів із родів Trichophyton, Microsporum та  

Achorion. 

2 

 Усього годин 32 

4-й семестр 

Розділ 3. Фізіологія мікроорганізмів 

1 

Тема: «Стерилізація» 
Вивчення методів стерилізації (фізичні, хімічні, біологічні). Об’єкти та 

режими стерилізації. Ознайомлення з роботою автоклава, апарата Коха, 

сушильної шафи, тиндалізатора.  

2 

2 

Тема: «Поживні середовища»  
Приготування поживних середовищ для культивування мікроорганізмів. 

Вимоги до поживних середовищ. Класифікація середовищ за походженням, 

консистенцією та призначенням. 

2 

3 
Тема: «Умови і техніка культивування мікроорганізмів» 
Техніка посіву бактерій на рідкі, напівщільні та щільні поживні 

середовища.  

2 

4 
Тема: «Умови і техніка культивування мікроорганізмів» 
Оцінка результатів посіву бактерій на рідкі, напівщільні та щільні поживні 

середовища. 

2 

5 
Тема: «Умови і техніка культивування мікроорганізмів»  
Особливості культивування аеробних мікроорганізмів. 

2 

6 
Тема: «Умови і техніка культивування мікроорганізмів»  
Особливості культивування анаеробних мікроорганізмів. 

2 

7 
Тема: «Виділення чистих культур мікроорганізмів» 

Методи виділення чистої культури аеробних мікроорганізмів.  
2 

8 
Тема: «Виділення чистих культур мікроорганізмів» 

Методи виділення чистої культури анаеробних мікроорганізмів 
2 

9 
Тема: «Дослідження культуральних властивостей мікроорганізмів» 
Оцінка чистоти мікробної культури. Особливості росту мікроорганізмів на 

щільних, напіврідких та рідких живильних середовищах. 

2 

10 
Тема: «Дослідження біохімічних властивостей мікроорганізмів» 

Методи визначення протеолітичних властивостей мікроорганізмів 

Протеоліз, ступінь протеолізу (визначення індолу, сірководню, аміаку). 

2 

11 
Тема: «Дослідження біохімічних властивостей мікроорганізмів» 
Методи визначення цукролітичних, ліполітичних та гемолітичних 

властивостей мікроорганізмів. 

2 

12 
Тема: «Дослідження біохімічних властивостей мікроорганізмів». 
Методи визначення каталази та редукуючих властивостей мікроорганізмів.  

2 

13 
Тема: «Визначення виду бактерій». 

Визначення виду бактерій. Робота з визначниками бактерій, пліснявих 

грибів, актиноміцетів. 

2 

14 

Тема: «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів» 

Метод серійних розведень.  

 

2 



 

 

10 

10 

1 2 3 

15 
Тема: «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів» 

Дифузійний метод в агаровому гелі. 

2 

16 

Тема: «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів» 

Визначення ступеня чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. 

Дослідження фітонцидної активності рослинних препаратів.  

2 

17 
Тема: «Бактеріофаги»  

Методи виявлення та титрування бактеріофагів. Фагодіагностика.  
2 

18 
Тема: «Дослідження патогенності мікроорганізмів. Біопроба» 

Лабораторні тварини. Вимоги до них. Методи експериментального 

зараження лабораторних тварин. 

2 

19 
Тема: «Дослідження патогенності мікроорганізмів. Патрозтин». 

Техніка розтину трупів тварин та правила відбору і пересилання 

патологічного матеріалу. Оформлення супровідної. 

2 

Розділ-4: Генетика і біохімія мікроорганізмів 

20 
Тема: «Бродіння»  

Шляхи зброджування вуглеводів. Вплив факторів середовища на процес 

бродіння. Характеристика збудників бродіння різних видів.  

2 

21 
Тема: «Бродіння»  

Спиртове, молочнокисле, оцтовокисле і маслянокисле бродіння. 2 

22 
Тема: «Бродіння»  

Вплив факторів середовища на процес бродіння. Характеристика збудників 

бродіння різних видів. 

2 

23 
Тема: «Методи дослідження геному та селекція мікроорганізмів» 

Реакція імунофлуоресценції (РІФ) та імуноферментний аналіз (ІФА). 

Завдання і суть методів. Підготовка проб та техніка проведення.  

2 

24 
Тема: «Методи дослідження геному та селекція мікроорганізмів» 

Полімеразна ланцюгова реакція(ПЛР). Завдання і суть методу. Підготовка 

проб та техніка проведення. Методи селекції мікроорганізмізмів. 

2 

 Усього годин 48 

Разом 80 

 

 



 

 

11 

11 

3.4. Самостійна робота 

 
№ 

з/п Назви тем та їхній короткий зміст 
Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

3-й семестр 

Розділ 1. Історія розвитку мікробіології 

1 

Тема: «Історія виникнення та розвитку мікробіології» 
Історія відкриття збудників інфекційних хвороб (сибірки, холери, 

туберкульозу тощо). Розвиток мікробіології у ХХ столітті. Досягнення 

сучасної мікробіології та її застосування у різних галузях народного 

господарства. Перспективи використання мікроорганізмів у біотехнології та 

генній інженерії.  

6 

Розділ 2. Будова та систематика прокаріотів і еукаріотів 

2 

Тема: «Морфологія, систематика і фізіологія хламідій, рикетсій і 

мікоплазм» 
Загальна характеристика хламідій, рикетсій і мікоплазм. Систематичне 

положення, особливості будови, хімічний склад. Культуральні і біохімічні 

властивості, особливості розмноження.  

14 

3 

Тема: «Сучасні аспекти мікології» 
Таксономічне та екологічне різноманіття мікроскопічних грибів і дріжджів 

у природі. Типи взаємодії їх із рослинами, тваринами і людиною. 

Мікроскопічні гриби як продуценти токсинів, біодеструктори та об’єкт 

сучасної біотехнології. Методи їхнього дослідження та боротьба з ними.  

12 

 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 38 

 Усього годин 72 

4-й семестр 

Розділ 3. Фізіологія мікроорганізмів 

4 

Тема: «Екологія бактерій» 
Типи взаємозв'язку між мікробами в асоціаціях. Симбіоз, метабіоз, 

паразитизм, антагонізм, хижацтво. Види антагонізму. Класифікація 

антибіотиків, їхня хімічна природа та механізм дії. Застосування 

протимікробних засобів у медицині та інших галузях народного 

господарства.  

Поняття про екологічну систему і біоценоз. Будова екосистеми. 

Продуценти, консументи, редуценти. Еконіша. Екотоп. Взаємозв'язок між 

компонентами біогеоценозів та фітоценозів.  

12 

5 

Тема: «Методи та засоби мікробної деконтамінації. Антибіотики та 

бактеріофаги». 

Поняття асептики та антисептики. Історія відкриття антисептики. Види 

антисептики (фізична, хімічна, біологічна, змішана), принципи асептики. 

Дезінфекція. Види та етапи дезінфекції. Методи дезінфекції та види 

дезінфікувальних речовин. Чинники, що впливають на якість дезінфекції. 

Технічні засоби для проведення дезінфекції. Асептичні та дезінфікувальні 

препарати. Історія відкриття антибіотиків та бактеріофагів.  

8 

 

 

 

 



 

 

12 

12 

1 2 3 

Розділ 4. Генетика і біохімія мікроорганізмів 

6 

Тема: «Розкладання природних полімерів мікроорганізмами» 

Розкладання білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, целюлози, крохмалю, 

пектину, хітину. Загальна характеристика енергетичного обміну. 

Одержання енергії мікроорганізмами залежно від типів живлення. 

Початкові реакції перетворення вуглеводів. Шляхи Ембдена-Мейєргофа-

Парнаса, Ентнера-Дудорова, Хорекера-Діккенса. 

6 

7 

Тема: «Генетика мікроорганізмів» 
Мікроорганізми – об'єкти генетичних досліджень. Вплив на мікроорганізми 

мутагенних факторів (рентгенівського опромінення, кислот, лугів, 

пестицидів тощо). Хромосомні та позахромосомні детермінанти (плазміди). 

Селекція корисних форм мікроорганізмів (продуцентів антибіотиків, 

ферментів, амінокислот, вакцин, діагностикумів тощо). 

7 

8 Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 38 

Разом 71 

 
 

4. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання виконується за бажанням здобувача вищої освіти з метою 

покращення балу поточного контролю на основі аналітичного огляду відповідних джерел 

літератури у вигляді написання рефератів із таких тем:  

1. Загальна характеристика прокаріотів. 

2. Особливості будови бактеріальної клітини. 

3. Особливості будови грампозитивних та грамнегативних бактерій. 

4. Капсули і слизові шари бактерій. 

5. Спороутворення у бактерій. 

6. Практичне використання ферментативних властивостей мікробів. 

7. Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин. 

8. Фактори патогенності у бактерій. 

9. Методи дезінфекції та види дезінфікувальних речовин.  

10. Перспективи використання мікроорганізмів у біотехнології та генній інженерії. 

 

 

5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія» проводиться за допомогою 

наступних методів: 

 викладання лекційного матеріалу;  

 використання навчального наочного матеріалу  

(таблиці, набори діагностичних препаратів, лабораторне устаткування); 

 використання мультимедійних засобів;  

 проведення лабораторних досліджень, інтерпретація та оцінка отриманих результатів;  

 науково-дослідна робота;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

 лекції;  

 лабораторні заняття;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Лекція є основною формою проведення навчальних занять, призначених для 

засвоєння теоретичного матеріалу. Мета лекції – розкрити основні положення теми, 

досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, розвивати 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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мислення у здобувачів вищої освіти, дати рекомендації щодо використання основних 

висновків за темами на практичних заняттях. Читання лекцій із навчальної дисципліни 

«Загальна мікробіологія» проводяться з використанням візуалізації матеріалу за допомогою 

мультимедійних засобів.  

Лаборато рне заня ття — форма навчального процесу, за якого здобувач вищої освіти, 

під керівництвом викладача, особисто проводить експерименти чи досліди з метою 

практичного підтвердження окремих теоретичних положень із навчальної дисципліни 

«Загальна мікробіологія» та набуває практичних навичок роботи, освоює сучасні методики 

експериментальних досліджень у галузі біотехнології та здійснює аналіз та узагальнення 

результатів лабораторного дослідження. Лабораторні заняття проводяться у спеціально 

обладнаних навчальних практикумах кафедри мікробіології та вірусології з використанням 

устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, 

обладнання таблиці, набори фарб, препаратів-мазків, мікробні культури, тощо). В окремих 

випадках лабораторні заняття проводяться в умовах реального професійного середовища 

(наприклад, у науково-виробничих лабораторіях). 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння здобувачем вищої освіти 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Самостійна робота 

здійснюється з метою: відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, визначеного 

тематичним планом для самостійних занять; закріплення та поглиблення знань, умінь і 

навичок; виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін, наукових робіт; 

підготовки до майбутніх занять і контрольних заходів; формування у здобувачів вищої 

освіти культури розумової праці, самостійності та ініціативи у пошуку та набутті знань. 

Екзаменаційні білети включають тестові та описові завдання, які показують рівень 

теоретичної та практичної підготовки студентів як майбутніх лікарів ветеринарної медицини 

з гігієни, санітарії і експертизи. 

 

6. Методи контролю 

Згідно з вимогами система оцінювання знань здобувачів вищої освіти передбачає два 

види контролю – поточний та підсумковий. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті, зміст якого 

узгоджується з темою цього заняття. Основними видами контролю знань є тестові 

контрольні роботи та усне опитування. Результати контрольної роботи оцінюються за 4-

бальною шкалою («2», «3», «4», «5»).  

Поточний контроль та оцінювання знань здобувачів вищої освіти з тем самостійної 

роботи здійснюється під час проведення тестового контролю на відповідному аудиторному 

занятті. 

Підсумковий контроль засвоєння знань оцінюється після закінчення вивчення програми 

навчальної дисципліни шляхом виставлення здобувачу вищої освіти екзаменів. 

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми визначають за результатами 

екзамену, порядок проведення якого встановлює робоча навчальна програма (поточне 

тестування; підсумковий письмовий тест, оцінка за індивідуальне завдання). 

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою. Варіанти екзаменаційних робіт включають тестові та 

описові запитання. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

(за національною системою) 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти упродовж 

семестру за всі види навчальної роботи, становить 100.  

З них поточний контроль (ПК) – 50 балів, екзамен (Е) – 50 балів. 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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Результати ПК оцінюються за 4-бальною шкалою («2», «3», «4», «5») (таблиця 1). 

Наприкінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих 

студентом оцінок із наступним переведенням його у бали за формулою: 
                                         50 × САЗ 

ПК =  ――――――――― ,  де: 
5 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок  

(з точністю до 0,01); 

5 – максимально можливе САЗ. 

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

під час поточного контролю 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

Відмінно 

Здобувач вищої освіти демонструє повні й міцні знання програмного 

матеріалу навчальної дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає 

необхідні рішення в різних практичних завданнях, уміє включатися в 

дискусії та може відстоювати власну позицію.  

Добре 

Здобувач вищої освіти демонструє добрі знання, добре володіє 

програмним матеріалом навчальної дисципліни, вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних завдань. Проте 

допускає окремі незначні помилки, які вміє самостійно виправляти. 

Задовільно 

Здобувач вищої освіти засвоїв основний теоретичний матеріал 

навчальної дисципліни, розуміє практичні завдання, має пропозиції щодо 

їхнього вирішення. Проте допускає значну кількість неточностей і 

грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Незадовільно 

 

Відповіді здобувача вищої освіти на теоретичні й практичні завдання 

навчальної дисципліни здебільшого є неправильними і необґрунтованими. 

Цілісність розуміння програмного матеріалу з навчальної дисципліни 

відсутня. 

 

Переведення підсумкових оцінок із навчальної дисципліни, виражених у балах за 100-

бальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється 

відповідно до таблиці 2 і заноситься в додаток до диплому фахівця. 

 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

 

Оцінка 

залік/екзамен 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

1 2 3 4 

Зараховано/ 

відмінно 

90 – 100 А Здобувач вищої освіти демонструє повні й міцні 

знання програмного матеріалу навчальної 

дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає 

необхідні рішення в різних практичних 

завданнях, уміє включатися в дискусії та може 

відстоювати власну позицію. Зменшення 100-

бальної оцінки може бути пов’язане з 

недостатнім розкриттям питань або 

невпевненістю у тлумаченні теоретичних 

положень чи практичних завдань. 
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Зараховано/ 

добре 

82 – 89 В Здобувач вищої освіти демонструє добрі знання, 

добре володіє програмним матеріалом 

навчальної дисципліни, вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні 

практичних завдань. Проте допускає окремі 

незначні помилки, які вміє самостійно 

виправляти. 

74 – 81 С Здобувач вищої освіти в цілому добре знає 

основні теоретичні положення програмного 

матеріалу навчальної дисципліни та 

використовує їх для правильного вирішення 

практичних завдань.  

Зараховано/ 

задовільно 

64 – 73 D Здобувач вищої освіти засвоїв основний 

теоретичний матеріал навчальної дисципліни, 

розуміє практичні завдання, має пропозиції 

щодо їхнього вирішення. Проте допускає значну 

кількість неточностей і грубих помилок, які 

може усувати за допомогою викладача. 

60 – 63 Е Здобувач вищої освіти має певні знання з 

навчальної дисципліни, володіє основними 

теоретичними положеннями на мінімально 

допустимому рівні, з труднощами пояснює 

вирішення практичних завдань. 

Не зараховано/ 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

екзамену 

35 – 59 FX Незважаючи на виконання робочої програми 

навчальної дисципліни, відповіді здобувача 

вищої освіти на теоретичні й практичні завдання 

здебільшого є невірними та необґрунтованими. 

Цілісність розуміння програмного матеріалу з 

навчальної дисципліни відсутні. 

Не зараховано/ 

незадовільно  

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

0 – 34 F Здобувач вищої освіти повністю не виконав 

вимог робочої програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є 

фрагментарними. Здобувач вищої освіти не 

допущений до здачі заліку/екзамену. 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

5. Електронний варіант лекцій з дисципліни «Загальна мікробіологія». 
6. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А. Загальна мікробіологія та імунологія. Львів: 

ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького, 2018. 126 с. 

7. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Куляба О.В., Семанюк Н.В., Гащук Є.С. 
Самостійна робота. Загальна мікробіологія та імунологія. Львів: ЛНУВМБ імені  

С.З. Гжицького, 2018. 70 с.  

8. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А. Загальна мікробіологія та імунологія. Тестові 

питання для самоконтролю. Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2018. 165 с. 

 
 

9.Рекомендована література 

Базова 

1. Гудзь С.П. Мікробіологія: Підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / С.П. Гудзь, С.О. 

Гнатуш, І.С. Білінська. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 360 с. 

2. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підручник. Київ: НУХТ, 2004. 471 с. 



 

 

16 

16 

3. Ветеринарна мікробіологія. / Скибіцький В.Г., Власенко В.В., Козловська Г.В., Ібатулліна 
Ф.Ж. та ін.. Київ: ТОВ «Дорадо-Друк», 2012. 367 с.  

4. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підручник. Київ: НУХТ, 2004. 471 с.  
5. Климнюк С. І, Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Практична мікробіологія. 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. 440 с. 

6. Пеленьо Р.А., Семанюк В.І., Куртяк Б.М., Турко І.Б., Ковальчук Р.Л., Шах А.Є. Методи та 

засоби мікробної деконтамінації. Львів, вид. «Сполом», 2010. 220 с.  

7. Методи обмеження життєдіяльності мікроорганізмів / Семанюк В.І.,  Гуфрій Д.Ф., Гунчак 

В.М., Захарів О.Я., Канюка О.І., Турко І.Б. За заг. ред. Д.Ф. Гуфрія, В.І. Семанюка. Львів, 

2007. 307 с. 

Допоміжна 
 

1. Скибіцький В.Г., Власенко В.В., Козловська Г.В., Ібатулліна Ф.Ж. та ін. Ветеринарна 

мікробіологія. Київ. 2012. 156 с. 
2. Кравців Р.Й., Захарів О.Я., Семанюк В.І., Турко І.Б. Ветеринарна мікробіологія. 

Навчальний посібник. Львів, 2007. 418 с. 

3. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Практична загальна 

мікробіологія. Навчально-методичний посібник. – Львів: ФОП «Корпан Б.І.», – 108 с. 

4. Скибіцький В.Г., Власенко В.В., Козловська Г.В., Ібатулліна Ф.Ж., Ташута С.Г., 

Мельник М.В. Ветеринарна мікробіологія. Київ: ТОВ «Дорадо-Друк», 2012. 367с. 

 

10. Інформаційні ресурси 

Нормативною базою вивчення дисципліни «Загальна мікробіологія» є програма, 

навчальний план та робоча програма дисципліни. Джерелами інформаційних ресурсів 

вивчення дисципліни є: 

- Інтернет-зв'язок: 

1. http://build.org.ua/docs/standarts117_sortname-harchova-mikrobiologija.html  

2. http://youalib.com/content/ 

3. http:// http://youalib.com/node/48 

4. http://vet.in.ua/menu/legislation.php 

- Бібліотеки: 

1. Львівська наукова біблютека ім. В.Стефаника, 2; тел. 74-43-72 

3.Львівська обласна наукова біблютека: прос. Шевченка, 13; тел. 74-02-26 

4.Наукова бібліотека ЛНУ імені I. Франка,  метод. відділ: вул. Драгоманова, 17; 

 тел. 296-42-41 

5. Центральна міська бібліотека імені Л. Українки: вул. Мулярська, 2а; тел. 72-05-81 

 

https://www.twirpx.com/file/1377607/
https://www.twirpx.com/file/1377607/
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