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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Всього 

годин 

Денна 

форма 

навчання 

Семестр  2 

Кількість кредитів/годин 6/180 

Усього годин аудиторної роботи 72 

у т. ч.:  

  лекційні заняття, год. 18 

 лабораторні заняття, год 54 

Усього годин самостійної роботи 108 

Вид семестрового контролю 

Екзамен 

(курсова 

робота) 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу здобувача у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання 3-й семестр – 42,7 % 
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ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1.Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Санітарна мікробіологія» є мікрофлора 

навколишнього середовища та процеси, які виникають внаслідок її життєдіяльності і можуть 

безпосередньо або непрямо впливати на здоров’я людей.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Санітарна мікробіологія» є з'ясовування 

потенційної небезпеки мікрофлори того чи іншого об'єкта для людей та тварин і не пряме 

виявлення можливої присутності патогенних мікроорганізмів. 

Вивчення навчальної дисципліни «Санітарна мікробіологія» ґрунтується на таких 

засвоєних навчальних дисциплінах: 

ОК 1. Українська мова (за проф. спрямув.);  

ОК 2. Іноземна мова (за проф. спрямув.); 

ОК 4. Загальна гігієна 

ОК 6. Латинська мова (ветеринарна термінологія) 

ОК 7. Цивільний захист 

ОК 17. Загальна мікробіологія;  

ОК 18. Юридична відповідальність за професійні правопорушення 

ОК 24. Спеціальна мікробіологія;  

Здобуті знання з курсу «Санітарна мікробіологія» є основою для вивчення наступних 

навчальних дисциплін: 

ОК 43. Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів рослинного походження, 

кормів та кормових добавок;  

ОК 45. Санітарно -мікробіологічний контроль продуктів тваринного походження; 

ОК 48. Біобезпека і біозахист;  

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

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

необхідних компетентностей:  

 загальні компетентності:  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. (ЗК1). 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. (ЗК2).  

Знання та розуміння предметної галузі та професії (ЗК3).  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК4). 

Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК5).  

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК6).  

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК7).  

Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК8). 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. (ЗК9).  

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами інших галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК10).  

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК11).  

Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК12).  

- спеціальні (фахові) компетентності:  

Здатність аналізувати загальні принципи, які застосовують до харчових продуктів і кормів 

загалом та безпечності харчових продуктів і кормів зокрема, на національному рівні та на 

рівні Європейського співтовариства (ФК1). 

Здатність застосовувати методики роботи з національними і міжнародними нормативно-

правовими актами, науковими працями, методичними розробками, рекомендаціями, 

інструкціями тощо у професійній діяльності (ФК2).  

Здатність здійснювати державний (внутрішній) контроль дотримання вимог 

передзабійного огляду, забою тварин, а також здатність проводити післязабійний огляд 

продуктів забою та надавати рекомендації щодо їх подальшого використання (ФК3).  

Здатність досліджувати харчові продукти і корми органолептичними та 

інструментальними методами для визначення їх безпечності та якості (ФК5).  
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Здатність планувати і здійснювати контроль механізмів імпорту та сертифікаційних 

процедур, пов’язаних із захистом здоров’я тварин, людей і екосистем у країні-імпортері 

(ФК7). 

Здатність проводити державний аудит на підконтрольних потужностях з виробництва, 

переробки, обігу харчових продуктів, кормів, кормових добавок, преміксів, ветеринарних 

препаратів, побічних продуктів згідно із системою менеджменту безпечності харчових 

продуктів та контролювати систему моніторингу для кожної критичної точки управління 

(КТУ) під час виробництва продукції (ФК9).  

Здатність планувати санітарні заходи, розробляти процедури та контролювати дотримання 

гігієнічних вимог на потужностях для випуску безпечних харчових продуктів, кормів і 

кормових добавок тощо (ФК10).  

Здатність організовувати та проводити державний контроль гігієнічних вимог і санітарних 

заходів на агропродовольчих ринках і потужностях (ФК11).   

Здатність здійснювати державний (внутрішній) ветеринарно-санітарний контроль на 

потужностях з виробництва та обігу санітарних заходів, застосовувати придатні методи 

відбору проб, поводження з ними та результатами їх випробувань (досліджень) (ФК12). 

Здатність здійснювати ветеринарно-санітарний контроль виробництва та обігу кормів, 

кормових добавок, преміксів тощо на підконтрольних потужностях, грамотно 

використовувати методики їх дослідження та проводити їхнє санітарне оцінювання. (ФК13).  

Здатність ідентифікувати та оцінювати відповідність харчових продуктів вимогам 

нормативно-правових актів, відомостям, наведеним в інформації для споживача або 

декларації виробника (ФК14).  

Здатність контролювати ефективність проведення санації потужностей згідно з вимогами 

національних та міжнародних нормативно-правових актів (ФК18). 

Здатність дотримуватися морально-етичних норм, правил і принципів біобезпеки та 

біоетики під час використання у професійній діяльності різних біологічних агентів (ФК20). 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

Володіти державною та іноземною (іноземними) мовами для можливості усного й 

письмового спілкування з фахівцями галузі та представниками інших професій і галузей з 

метою вирішення професійних завдань, для роботи з національними і міжнародними 

нормативно-правовими актами, науковими працями, методичними розробками, 

рекомендаціями, інструкціями тощо (ПРН1). 

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності, а 

також розуміти необхідність постійного підвищення рівня професійної кваліфікації (ПРН2). 

Володіти методами та методиками державного (внутрішнього) контролю на 

підконтрольних потужностях для гарантування безпечності харчового ланцюга, уміти 

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

продуктів (ПРН3). 

Володіти знаннями та практичними уміннями, необхідними для організації і проведення 

державного контролю гігієнічних вимог та санітарних заходів на агропродовольчих ринках і 

потужностях (ПРН10). 

Володіти принципами, методами та процедурами дотримання належного санітарного 

стану на потужностях для випуску, зберігання, переробки та реалізації харчових продуктів, 

кормів і кормових добавок, преміксів, побічних продуктів, ветеринарних препаратів, а також 

методами оцінювання їх безпечності та якості (ПРН12). 

Розуміти суть професії, знати підходи та методи оцінювання різних виробничих 

ситуацій, володіти абстрактним мисленням та вміти аналізувати можливий подальший 

перебіг цих ситуацій, уміти приймати обґрунтовані рішення, організовувати та здійснювати 

якісне виконання прийнятих рішень з дотриманням морально-етичних норм, правил і 

принципів біобезпеки та біоетики під час використання у професійній діяльності різних 

біологічних агентів з прагненням до збереження навколишнього середовища (ПРН19). 
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1. Структура навчальної дисципліни 

3.1.Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів Кількість годин 

усього у тому числі 

 л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Вчення про санітарно показові мікроорганізми і збудники 

харчових бактерійних отруєнь 

Тема 1. Санітарна мікробіологія. Предмет, 

завдання, методи і принципи санітарно-

мікробіологічних досліджень матеріалу. 

25 2  6  17 

Тема 2. Санітарно-показові мікроорганізми та 

їх екологія. 

29 4  8  17 

Тема 3. Збудники харчових бактерійних 

отруєнь 

34 4  10  20 

Разом за розділом 88 8  24  54 

Розділ 2. Мікрофлора і санітарна мікробіологія води, повітря, ґрунту 

Тема 1. Мікрофлора навколишнього 

середовища та процеси, які виникають 

внаслідок її життєдіяльності 

30 4  8  18 

Тема 2. Мікрофлора людини і тварин та її роль 

в мікробній контамінації об’єктів довкілля. 

26 2  6  18 

Тема 3. Основи санітарно-мікробіологічного 

контролю на виробництві. 

36 2  16  18 

Разом за розділом 92 8  30  54 

Усього годин 180 18  54  108 
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3.2. Лекційні заняття 
№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 

годин 

1 Тема: «Санітарна мікробіологія: предмет, завдання, методи і 

принципи санітарно-мікробіологічних досліджень матеріалу» 

Розвиток та роль санітарної мікробіології. Значення санітарної 

мікробіології та її завдання. Загальні принципи санітарно-

мікробіологічних досліджень біологічного матеріалу. Екологія 

мікроорганізмів і проблеми захисту довкілля. 

2 

2 Тема: «Санітарно-показові мікроорганізми та їх екологія» 

Вчення про санітарно-показові мікроорганізми. Характеристика 

санітарно-показових мікроорганізмів. БГКП.  

2 

3 Тема: «Санітарно-показові мікроорганізми та їх екологія» 

Ентерококи. Стафілококи. Стрептококи. Клостридії. Бактерії групи 

протея. Термофіли. 

2 

4 Тема: «Збудники харчових бактерійних отруєнь» 

Збудники харчових бактерійних токсикозів і токсикоінфекцій. 

Характеристика збудників харчових бактерійних отруєнь. 

2 

5 Тема: «Збудники харчових бактерійних отруєнь» 

Збудники інфекційних захворювань, які протікають з ознаками 

токсикоінфекцій. Характеристика збудників. 

2 

6 Тема: «Мікрофлора навколишнього середовища» 

Біологічна контамінація повітря, води і ґрунту. Критерії оцінки 

забруднення навколишнього середовища за мікробіологічними 

показниками. 

2 

7 Тема: «Мікробіологічні процеси у навколишньому середовищі» 

Роль мікробів у виникненні й існуванні біосфери та охороні довкілля  

2 

8 Тема: «Мікрофлора людини і тварин та її роль у мікробній 

контамінації об’єктів довкілля» 

Епідеміологічне значення представники мікробних угруповань шкіри, 

верхніх дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, сечостатевих 

органів. Дисбактеріоз і бактеріоносійство. Поняття нормальної 

мікрофлори. Роль мікрофлори організму людини.  

2 

9 Тема: «Основи санітарно-мікробіологічного контролю на 

виробництві» 

Мікрофлора і санітарна мікробіологія продуктів тваринного, 

рослинного і біотехнологічного походження та кормів 

2 

 Усього годин 18 
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3.3. Лабораторні заняття 
№ з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 
Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема: Принципи санітарно-мікробіологічних досліджень матеріалу. 

Санітарно-мікробіологічна лабораторія. Поживні середовища для 

культивування санітарно-показових мікроорганізмів. 

2 

2 Тема: Методи санітарно-мікробіологічних досліджень матеріалу. 

Методи визначення кількості бактерій: приготування розведень; 

глибинний посів у щільні живильні середовища; поверхневий посів на 

щільні живильні середовища;  

2 

3 Тема: Методи санітарно-мікробіологічних досліджень матеріалу. 

Метод посіву в рідкі середовища (бродильний, титраційний метод). 

 

4 Тема: Облік санітарно-мікробіологічних досліджень матеріалу. 

Обробка результатів підрахунку колоній на щільних живильних 

середовищах. Обробка результатів визначення кількості бактерій 

методом посіву в рідкі середовища (бродильний, титраційний метод). 

2 

5 Тема: Санітарно-показові БГКП. 

Вчення про санітарно-показові мікроорганізми (СПМ). Методи 

індикації СПМ. Особливості контролю об’єктів підконтрольних 

ветеринарній медицині на вміст БГКП і ентерококів. Морфологічні, 

тинкторіальні, культуральні, ферментативні властивості. 

2 

4 Тема: Санітарно-показові ентерококи. 

Контроль потужностей підконтрольних ветеринарній медицині на 

вміст ентерококів. Морфологічні, тинкторіальні, культуральні, 

ферментативні властивості. 

2 

5 Тема: Санітарно-показові клостридії. 

Особливості контролю об’єктів підконтрольних ветеринарній 

медицини на вміст клостридій. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні властивості. 

2 

6 Тема: Санітарно-показові бактерії групи протея. 

Особливості контролю об’єктів підконтрольних ветеринарній 

медицини на вміст бактерій групи протея. Морфологічні, 

тинкторіальні, культуральні, ферментативні властивості. 

 

7 Тема: Санітарно-показові стафілококи, стрептококи і термофіли. 

Особливості контролю об’єктів виробничих потужностей на вміст  

стафілококів, стрептококів і термофілів. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні властивості. Мікробіологічний метод 

визначення якості дезінфекції. 

2 

8 Тема: Методи виявлення збудників харчових бактерійних отруєнь 
Мікробіологічний контроль безпеки продуктів. Принципи 

реґламентування продукції за мікробіологічними показниками. 

Поживні середовища для культивування збудників харчових   

отруєнь. 

2 

9 Тема: Збудники харчових токсикозів.  

Виявлення збудників ботулізму і золотистого стафілокока у харчових 

продуктах. Морфологічні, тинкторіальні, культуральні та 

ферментативні властивості збудників.  

Ідентифікація виділених культур. 

2 

10 Тема: Збудники інфекційних захворювань, що протікають з 

ознаками харчових токсикоінфекцій 
Виявлення збудників інфекційних захворювань, що протікають з 

ознаками харчових токсикоінфекцій, у харчових продуктах.  

2 
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11 Тема: Збудники інфекційних захворювань, що протікають з 

ознаками харчових токсикоінфекцій 

Морфологічні, тинкторіальні, культуральні та ферментативні 

властивості збудників інфекційних захворювань, що протікають з 

ознаками харчових токсикоінфекцій. Ідентифікація виділених культур 

збудників. 

 

12 Тема: Збудники харчових токсикоінфекцій 
Виявлення збудників харчових токсикоінфекцій у харчових продуктах 

методами мікробіологічного аналізу. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні та ферментативні властивості збудників. Ідентифікація 

виділених культур збудників. 

2 

13 Тема: Методи підготовки проб навколишнього середовища. Методи 

підготовки проб відібраних з довкілля для проведення санітарно-

мікробіологічних досліджень. Підготовка проб для санітарно-

мікробіологічних досліджень. 

2 

14 Тема: Мікрофлора повітря.  

Визначення загального мікробного обсіювання повітря.  

Дослідження повітря на наявність санітарно показових мікроорганізмів. 

Індикація у повітрі  патогенних мікроорганізмів.  

2 

15 Тема: Мікрофлора води.  

Визначення загального мікробного обсіювання води. Визначення колі-

титру бродильним методом і колі-індексу методом мембранних 

фільтрів.  

Визначення індексу ентерокока у воді.  

Дослідження води на наявність патогенних мікроорганізмів. 

2 

16 Тема: Мікрофлора ґрунту. Визначення загального мікробного 

обсіювання ґрунту. Визначення перфрінгенс-титру ґрунту. Дослідження 

ґрунту на наявність патогенних мікроорганізмів. 

2 

17 Тема: Антропогенне забруднення об’єктів довкілля. 

Мікрофлора організму людини. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні та ферментативні властивості мікроорганізмів. 

Ідентифікація виділених культур.  

2 

18 Тема: Мікрофлора тіла тварин. 

Нормофлора, дисбактеріоз кишечника і бактеріоносійство. 

Морфологічні, тинкторіальні, культуральні та ферментативні 

властивості мікроорганізмів.  

Ідентифікація виділених культур. 

2 

19 Тема: Антибіотична активність мікроорганізмів. 

Визначення антибіотичної активності мікроорганізмів у рідеих і 

щільних поживних середовищах. 

2 

20 Тема: Стійкість бактерій до антибіотиків.  

Визначення резистентності бактерій до антибіотиків.  

2 

21 Тема: Санітарно-мікробіологічний контроль на виробництві.  

Виготовлення поживних середовищ для санітарно-мікробіологічного 

контролю на виробництві. 

2 

22 Тема: Відбирання проб для санітарно-мікробіологічного контролю 

на виробництві 

Особливості підготовки обладнання для відбирання проб з інвентарю, 

тари з об’єктів виробництва молочних продуктів.  

Підготовка проб для проведення санітарно-мікробіологічних 

досліджень. 

 

2 
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23 Тема: Основи санітарно-мікробіологічного контролю виробництва 

питного молока і вершків 

Санітарно-мікробіологічний контроль стану обладнання, інвентарю, 

тари під час виробництва молока і вершків. 

2 

24 Тема: Основи санітарно-мікробіологічного контролю виробництва 

м’яса 

Санітарно-мікробіологічний контроль стану обладнання, інвентарю, 

тари під час виробництва м’яса. 

2 

25 Тема: Основи санітарно-мікробіологічного контролю виробництва 

риби.  

Санітарно-мікробіологічний контроль стану обладнання, інвентарю, 

тари за виробництва риби. 

2 

26 Тема: Основи санітарно-мікробіологічного контролю виробництва 

яєць  

Санітарно-мікробіологічний контроль стану обладнання, інвентарю, 

тари під час виробництва меланжу. 

 

2 

27 Тема: Санітарно-мікробіологічний контроль виробництва 

консервів 

Санітарно-мікробіологічний контроль стану апаратури і посуду, 

сировини на всіх етапах виробництва консервів.   

2 

Усього годин 54 

 

3.4. Тематична самостійна робота 

№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою К-сть 

годин 

1 Тема: Мікробіологічні критерії в санітарній мікробіології. 

Завдання і застосування мікробіологічних критеріїв для об’єктів 

довкілля.  

2 

2 Тема: Мікробіологічні аспекти критеріїв. 

Загальні підходи щодо принципів встановлення і застосування 

мікробіологічних критеріїв.  

2 

3 Тема: Засоби відбору проб і звітування. 

План, методи та засоби відбору проб і звітування. 

2 

4 Тема: Нормативні правові акти з питань якості та безпечності 

харчових продуктів і продовольчої сировини 

Сучасні нормативно-правові акти, що визначають вимоги до якості та 

безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини.  

2 

5 Тема: Санітарно-мікробіологічний контроль на підприємствах з 

виробництва продовольчої сировини. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств харчової промисловості.  

4 

6 Тема: Санітарно-мікробіологічні вимоги до якості та безпечності 

харчових продуктів і продовольчої сировини 

Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та 

продовольчої сировини. 

4 

7 Тема: Особливості використання сучасних методів для дослідження 

мікрофлори навколишнього середовища. 

Мікробіологічні техніки, експрес та автоматизовані методи дослідження 

навколишнього середовища. 

4 

8 Тема: Нормування показників безпечності харчових продуктів. 

Мікроорганізми у сировині та готових продуктах харчування.  

 

4 
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9 Тема: Антибіотична активність мікроорганізмів і їх стійкість до 

антибіотиків. 

 

Резистентність мікроорганізмів і антибактеріальна терапія. Визначення 

чутливості мікроорганізмів до АБП методом серійних розведень. 

4 

10 Підготовка до навчальних занять та контролюючих заходів 80 

Усього годин 108 

 
4. Індивідуальні завдання 

З метою покращення успішності здобувачів вищої освіти та підвищення його балів за 

поточний контроль, протягом семестру їм може додатково надаватися індивідуальне 

завдання (написання реферату і виконання описових завдань) з таких тем:  

1. Мікроорганізми національних кисломолочних продуктів лікувально-дієтичного 

харчування. 

2. Характеристика мікроорганізмів пробіотичних продуктів. 

3. Види взаємодії між мікроорганізмами в процесі їх життєдіяльності. 

 

 

5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Санітарна мікробіологія» проводиться за допомогою 

наступних методів:  

 викладання лекційного матеріалу;  

 використання навчального наочного матеріалу  

(таблиці, набори діагностичних препаратів, лабораторне устаткування); 

 використання мультимедійних засобів;  

 розв’язування діагностичних завдань;  

 проведення лабораторних досліджень, інтерпретація та оцінка отриманих результатів;  

 науково-дослідна робота;  

 самостійна робота здобувачів.  

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

 лекції;  

 лабораторні заняття;  

 самостійна робота здобувачів.  

Головна мета лекційних занять – оволодіння теоретичними основами санітарної 

мікробіології з метою розвитку в здобувачів наукового мислення та його використання при 

вивченні мікрофлори навколишнього середовища та ті процеси її життєдіяльності, які 

можуть негативно впливати на здоров'я людей та довкілля..  

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

 вивчення, засвоєння та оцінювання мікробіологічних методів дослідження об'єктів 

навколишнього середовища;  

 аналіз та узагальнення результатів лабораторного дослідження.  

На лабораторних заняттях практикується тестовий контроль, усне опитування, 

вирішення ситуаційних завдань.  

Екзаменаційні білети включають тестові, описові питання та ситуаційні завдання, які 

показують рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів як майбутніх лікарів 

ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи. 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З САНІТАРНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  

1. Мікробіота ґрунту та її роль у ґрунтоутворюючих процесах. 

2. Роль мікроорганізмів у процесах очистки стічних вод. 

3. Біологічно активний мул та його використання в процесі очистки стічних вод. 

4. Морфолого-культуральні особливості повітряної мікробіоти закритих приміщень. 

5. Морфолого-культуральні особливості ґрунтової мікрофлори. 

6. Морфолого-культуральні особливості водної мікрофлори. 

7. Морфолого-культуральні особливості актиноміцетів та їх практичне значення. 

8. Морфолого-культуральні особливості групи Гриби (Fungi) та її практичне значення. 

9. Морфолого-культуральні особливості прокаріотів та їх практичне значення. 

10. Мікроорганізми і трансформація основних біогенних елементів. 

11. Біологічна фіксація атмосферного азоту симбіотичними азотфіксаторами. 

12. Біологічна фіксація атмосферного азоту вільноживучими азотфіксаторами. 

13. Роль бактерій в ґрунтоутворенні. 

14. Мікроорганізми ґрунту та їх роль у житті вищих рослин. 

15. Мікробіологічні процеси в ґрунті під багаторічними травами. 

16. Взаємовідносини рослин з ґрунтовою мікрофлорою. 

17. Вплив рослинного покриву на мікробний склад ґрунту. 

18. Роль мікроорганізмів в охороні навколишнього середовища. 

19. Ґрунтові бактерії, їх характеристика та значення. 

20. Загальна характеристика і особливості бактерій родини Enterobacteriaceae. 

21. Нормальна мікрофлора шлунково-кишкового тракту та її роль в життєдіяльності 

людини. 

22. Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води. 

23. Санітарно-мікробіологічні дослідження ґрунту.  

24. Патогенні мікроорганізми ґрунту. 

25. Санітарно-мікробіологічні дослідження повітря м’ясопереробних підприємств.  

26. Санітарно-показові мікроорганізми – індикатори бактерійного забруднення. 

27. Санітарно-мікробіологічні дослідження повітря молокопереробних підприємств.  

28. Роль і санітарно-мікробіологічні дослідження води у рибництві.  

29. Санітарно-мікробіологічні дослідження сирого молока. 

30. Санітарно-мікробіологічні дослідження морської води і льоду.  

31. Санітарно-мікробіологічні дослідження повітря об’єктів підконтрольних ветеринарній 

медицині.  

32. БГКП як санітарно-показові мікроорганізми. 

33. Ентерококи як санітарно-показові мікроорганізми. 

34. Клостридії як санітарно-показові мікроорганізми. 

35. Бактерії групи протея як санітарно-показові мікроорганізми. 

36. Стафілококи як санітарно-показові мікроорганізми. 

37. Стрептокок як санітарно-показові мікроорганізми. 

38. Термофіли як санітарно-показові мікроорганізми. 

39. Збудники харчових бактерійних токсикозів. 

40. Збудники харчових бактерійних токсикоінфекцій. 

6. Методи контролю 

Форми проведення поточної перевірки: 

- усна співбесіда; 

- письмове фронтальне опитування; 

- письмова перевірка з урахуванням специфіки предмету; 

- експрес-контроль; 

- консультація з метою контролю; 

- домашнє завдання групового чи індивідуального характеру; 

- перевірки виконання самостійної роботи тощо. 
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7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 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. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент 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 

Результати ПК оцінюються за 4-бальною шкалою («2», «3», «4», «5»). Наприкінці 

семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих здобувачем 

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

ПК =  ――――――――― ,  де: 
5 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих здобувачем оцінок  

(з точністю до 0,01); 

5 – максимально можливе САЗ. 

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

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

таблицею 1 і заноситься в додаток до диплому фахівця (табл. 1). 

Таблиця 5. Шкала оцінювання успішності здобувачів 

Оцінка 

залік/екзамен 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

Відмінно 90 – 100 А Здобувач 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. 

Добре 82 – 89 В Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє 

програмним матеріалом навчальної дисципліни, вміє 

застосовувати теоретичні положення при вирішенні 

практичних завдань. Проте допускає окремі незначні 

помилки, які вміє самостійно виправляти. 
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74 – 81 С Здобувач в цілому добре знає основні теоретичні 

положення програмного матеріалу навчальної 

дисципліни та використовує їх для правильного 

вирішення практичних завдань.  

Задовільно 64 – 73 D Здобувач 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 має певні знання з навчальної дисципліни, 

володіє основними теоретичними положеннями на 

мінімально допустимому рівні, з труднощами пояснює 

вирішення практичних завдань. 

Незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

екзамену 

35 – 59 FX Незважаючи на виконання робочої програми навчальної 

дисципліни, відповіді здобувача на теоретичні й 

практичні завдання в більшості є невірними та 

необґрунтованими. Цілісність розуміння програмного 

матеріалу з навчальної дисципліни відсутні. 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

0 – 34 F Здобувач повністю не виконав вимог робочої програми 

навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових 

етапах навчання є фрагментарними. Здобувач не 

допущений до здачі екзамену. 

8. Навчально-методичне забезпечення 

1. Семанюк В.І., Захарів О.Я. Мікробіологічні дослідження об’єктів довкілля, харчових 

продуктів тваринного походження, кормів. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з курсу ,,Ветеринарна мікробіологія”. Львів, 2004. 54 с. 

2. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Загальна мікробіологія. – Львів: 

ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, 2015. 108 с. 

3. Семанюк Н.В., Семанюк В.І., Яремко О.В., Верхолюк М.М. Методичні вказівки для 

написання курсової роботи з санітарної мікробіології. -Львів, 2021. - 32 с. 

9.  Рекомендована література 

Базова: 

1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Звір Г.І. «Санітарна мікробіологія», Львів. 2016. 348 с. 

2. Ветеринарна санітарна мікробіологія : навч. посіб. / А.М. Головко, І.О. Рубленко. Київ : 

Аграрна освіта, 2010. 284 с.  

3. Навчальний посібник «Мікробіологічні дослідження навколишнього середовища» 

/Єрьоміна А.К., Камишний О.М., Тихановська М. А., Запоріжжя, 2016. 75 с. 

4. Санітарна мікробіологія сировини та продуктів тваринного походження. Корнелаева Р. 

П., Степаненко П.П., Павлова Є. В.,-М.: 2006. 407 с. 

Допоміжна: 
1. Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування . 

Державні санітарні правила ДСП 4.4.5.078-2001 

2. Якубчак О.М. Оцінка та управління ризиками в харчовому ланцюзі: [навч. посібник] / 

О.М. Якубчак, В.О. Загребельний, С. Мідик, О.Ю. Лапа. Київ, 2015. 139 с. 

11. Інформаційні ресурси 

Джерелами інформаційних ресурсів вивчення дисципліни є: 

− Інтернет-зв'язок: 

1. https://www.slideshare.net/heli1992/quality-control-laboratory (accessed December, 2017) 

2. Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції. Електронний ресурс 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0139488-01  

3. Мікробіологічні нормативи Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води. 

Електронний ресурс https://www.google.com.ua/ zakon.rada.gov.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0139488-01%203
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0139488-01%203
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− Бібліотеки: 

1. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua  

2. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека. URL: http://www.lounb.lviv.ua 

3. Наукова бібліотека ЛНУ ім. I. Франка, URL: https://lnulibrary.lviv.ua/ 

4. Національна бібліотека України ім. І. Вернадського URL: http://www.nbuv.gov.ua 

5.Національна парламентська бібліотека України URL: http://www.nplu.kiev.ua 


