




 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

7-й семестр  

Кількість кредитів/годин 3,0/90 

Усього годин аудиторної роботи 48 

у т.ч.:  

  лекційні заняття, год. 16 

 лабораторні заняття, год 32 

Усього годин самостійної роботи 42 

Вид семестрового контролю Залік 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання 7-й семестр –53,3 % 
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2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія біогеоценозів»                                                                                                                    

є мікрофлора біогеоценозів та процеси, які виникають внаслідок її життєдіяльності у різних 

біотопах і можуть безпосередньо або опосередковано впливати на здоров’я людей та тварин.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія біогеоценозів» є ознайомлення 

з поширенням мікроорганізмів у різних біогеоценозах як складових компонентів біосфери; 

вміти проаналізувати чисельний і видовий склад мікрофлори різних видів ґрунтів, відкритих 

і підземних джерел води та повітря; з'ясовувати потенційні небезпеки того чи іншого об'єкта 

для людей та тварин. 

Вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія біогеоценозів» ґрунтується на таких 

засвоєних навчальних дисциплінах:  

ОК 1.7. Біонеорганічна та аналітична хімія 

ОК 1.10. Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії 

ВБ 1.2. Зберігання сировини та продуктів харчування  

ОК 1.9. Органічна хімія  

ВБ 2.6. Гігієна харчування з основами нутриціології  
ОК 2.5. Загальна мікробіологія та мікологія 

ОК 2.6. Спеціальна мікробіологія  

ОК 2.8.Санітарна мікробіологія 

Здобуті знання з навчальної дисципліни «Мікробіологія біогеоценозів» є основою для 

вивчення наступних навчальних дисциплін:  

ОК 2.22. Біобезпека та біозахист  

ОК 2.20. Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів тваринного походження  
ОК 2.21. Дезінфекційна справа  

ОК 2.30. Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний контроль харчових виробництв  
ОК 2.26. Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів рослинного походження, кормів та 

кормових добавок 

 

  2.2. Завдання навчальної дисципліни  
 

Основні завдання навчальної дисципліни такі: 

навчити здобувачів вищої освіти аналізувати основні принципи поширенням 

мікроорганізмів у різних біогеоценозах; 

проводити відбір, консервування, пакування і пересилання проб, відібраних з різних 

біотопів для мікробіологічних досліджень; 

вміти аналізувати чисельний і видовий склад мікрофлори різних видів ґрунтів, 

відкритих і підземних джерел води та повітря;  

з'ясовувати потенційні небезпеки того чи іншого об'єкта для людей та тварин; 

 проводити ветеринарний облік, оформляти звітну документацію 

 

  2.3. Програмні результати навчання  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання: 

знати: фундаментальні властивості мікроорганізмів: морфологію, систематику, 

фізіологію, розповсюдження мікроорганізмів у різних біогеоценозах, особливості структури 

мікроорганізмів і пов'язаних з ними мікробіологічних процесів, що лежать в основі 

кругообігу речовин у природі, їх роль у процесах самоочищення ґрунту та водоймищ і 

трофічних зв'язках водоймищ. 
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вміти: оволодіти загальноприйнятими методиками для лабораторних досліджень 

мікроорганізмів у різних біогеоценозах. Проводити відбір, консервування, пакування і 

пересилання проб, відібраних із різних біотопів для досліджень. Правильно планувати і 

проводити мікробіологічні дослідження, визначати морфологічний склад мікробіоценозу 

водоймища (акваторії), ґрунту, його структурні та функціональні характеристики; оцінювати 

якість води за бактеріологічними показниками, відрізняти дію антропогенних чинників від 

натурально-природних змін. Володіти основними методами оцінювання наслідків 

антропогенної дії на біогеоценози ґрунту та водоймища. Володіти питаннями біобезпеки та 

біоетики, дотримуватися морально-етичних норм, правил і принципів використання 

біологічних агентів і захисту населення від особливо небезпечних патогенів. 
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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 

л лаб с.р. 

1 2 3 4 5 

7 –й семестр 

Розділ 1. Аутекологія і синекологія 

Тема 1. Вступ. Введення у мікробіологію біогеоценозів. Вплив 

фізичних чинників місця існування на життєдіяльність 

мікроорганізмів у біогеоценозах 

5 2 2 2 

Тема 2. Вплив хімічних чинників місця існування на 

життєдіяльність мікроорганізмів у біогеоценозах.  
12 2 4 6 

Тема 3. Синекологія. Взаємини бактерій із бактеріями, 

найпростішими, безхребетними тваринами і рослинами у 

біогеоценозах 

21 2 8 10 

Тема 4. Синекологія. Взаємини бактерій з організмами хребетних  

і людини у біогеоценозах 
8 2 2 4 

Разом за розділом 1 46 8 16 22 

Розділ 2. Мікроорганізми різних біогеоценозів 

Тема 7. Мікробіогеоценози повітря  10 2 4 4 

Тема 8. Мікробіогеоценози ґрунтів  14 2 6 6 

Тема 9. Мікробіогеоценози морів і прісних водойм 12 2 4 6 

Тема 10.Оособливості патогенних мікроорганізмів у біогеоценозах 8 2 2 4 

Разом за розділом 2 44 8 16 20 

Усього годин 90 16 32 42 
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3.2. Лекційні заняття 
 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст  

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

7-й семестр 

Розділ 1. Аутекологія і синекологія 

1 Тема: «Вступ. Введення у мікробіологію біогеоценозів» 

Основний предмет вивчення дисципліни, цілі та завдання мікробіології 

біогеоценозів. Біосфера і мікроорганізми. Історія розвитку мікробіології 

біогеоценозів. С.Н. Виноградський, М. Беєрінк В.М. Сукачов – 

основоположники екологічного спрямування в мікробіології. Екологічний 

принцип Виноградського-Беєрінка. Вклад В.П. Омелянського,  

Н.Г. Холодного, Б.Н. Перфільєва, Б.Л. Ісаченко та ін. у розвиток екології 

мікроорганізмів як науки. Роль В.М. Сукачова у вивченні особливостей 

біогеоценозів. Напрями сучасної екології: аутекологія, демекологія, 

синекологія, комекологія мікроорганізмів. Класичні та молекулярно-

біологічні методи дослідження структури мікробних спільнот. Вивчення 

активності мікроорганізмів у біогеоценозах.  

2 

 

2 Тема: «Вплив фізичних та хімічних чинників місця існування на 

життєдіяльність мікроорганізмів у біогеоценозах» 

Вплив температур, температурний оптимум і межі толерантності бактерій. 

Поняття про психрофіли, мезофіли і термофіли. Значення психрофільності 

патогенних бактерій. Вплив світла. Фототаксис, фотохромність і 

фотосинтез у мікроорганізмів. Механізми дії УФ-променів та іонізуючого 

випромінювання. 

Поняття про водну активність і водний потенціал. Негалофільні та 

галофільні мікроорганізми. Молекулярні механізми осмотолерантності. 

Кисень як акцептор електрона. Активні форми кисню та етапи їхнього 

відновлення в мікробній клітині. Відношення мікроорганізмів до рН. 

Ацидофіли, нейтрофіли і алкалофіли. Вплив рН середовища на 

формування трансмембранного електрохімічного потенціалу у 

бактерійній клітині. 

2 

3 Тема: «Взаємини бактерій із бактеріями, найпростішими,  

безхребетними тваринами і рослинами у біогеоценозах» 
Типи взаємодій між біологічними об'єктами. Нейтралізм, конкуренція, 

коменсалізм, мутуалізм, паразитизм, конкуренція та алелопатія (антибіоз). 

Факультативні та облігатні симбіози. Поняття про консорціум. 

Закономірності та механізми взаємодії патогенних бактерій із 

найпростішими. Посилення стійкості до фагоцитозу в процесі 

пасивування через інфузорії. Потрійні симбіози. Внутрішньоядерний 

паразитизм бактерій у найпростіших. Взаємодія бактерій із комахами та її 

контроль з боку хазяїна. Бактерії як корм для  безхребетних. 

Мікробіота філосфери і ризосфери рослин. Симбіоз бобових з 

азотфіксуючими бульбочковими бактеріями. Етапи формування симбіозу 

(атракція, адгезія, інтерналізація). Поняття про лектини. Фітопатогени. 

2 

 

 

 

 



 

 

6 

6 

1 2 3 

4 Тема: «Взаємини бактерій з організмами хребетних і людини у 

біогеоценозах» 

Поняття про автохтонну і алохтонну мікробіоту тіла хребетних. 

Мікробіоценози рубця жуйних тварин. Мікробіота тіла людини і тварин. 

Нормальна мікробіота шкіри, репродуктивного тракту, органів системи 

травлення. Поняття про дисбактеріоз. Хвороботворні мікроорганізми і 

чинники їхньої патогенності. Універсальність чинників патогенності. 

Популяції патогенних бактерій. Популяційно-екологічні взаємини 

бактерій і тварин. Паразитизм, патогенність і паразитарні системи. 

2 

Розділ 2. Мікроорганізми різних біогеоценозів 

5 Тема: «Мікробіогеоценози повітря» 

Ареали бактерій. Бактерії як космополіти та їхній зв'язок із певними 

екосистемами. Регуляція чисельності патогенних мікроорганізмів у 

природних екосистемах. Типова структура мікробіоценозу. Поняття про 

сукцесію. Аеромікрофлора і джерела її формування. Чинники, що 

впливають на кількісний та якісний склад аеромікроорганізмів. 

Мікробіологічний контроль якості повітряного середовища.  

2 

6 Тема: «Мікробіогеоценози ґрунтів» 

Мікробіота ґрунтів. Структура ґрунтових мікробних співтовариств. 

Уявлення про r-, К- та L-стратегії мікроорганізмів. Роль мікроорганізмів у 

формуванні родючості ґрунтів. 

2 

7 Тема: «Мікробіогеоценози морів і прісних водойм» 

Гідромікробіота та її особливості. Мікробіота стратифікованих прісних 

водойм. Рух речовин та енергії в мікробіоценозі прісної водойми. 

Оліготрофні та евтрофні водойми і визначальні чинники. Поняття про 

сапробність. Методи санітарно-мікробіологічного контролю якості вод. 

2 

8 Тема. «Особливості патогенних мікроорганізмів у біогеоценозах»  
Екологічні особливості Leptospira interrogans, Erisipеlothrix rusiopаthiae, 

Francisella tularensis, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, 

Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus anthracis, 

збудників мікозів і туберкульозу. 

2 

 Усього годин 16 
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3.3. Лабораторні заняття 
 

№ 

з/п Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

7-й семестр 

Розділ 1. Аутекологія і синекологія 

1 Тема: «Відбір і підготовка проб для визначення чисельності та 
активності мікробних популяцій у різних біогеоценозах» 
Правила відбору та підготовки проб ґрунту, води, опадів, повітря. Відбір 

та підготовка проб біологічних рідин (рослинний сік, кров, сеча, лімфа, 

мокротиння), біологічних виділень та з поверхні біологічного об’єкта і 

внутрішніх органів (біопсія). 

2 

2 Тема: «Методи виділення мікроорганізмів із різних біогеоценозів та 
вивчення їхньої активності у природі. Проблеми, пов’язані із 
некультивованими формами бактерій» 
Дослідження мікроорганізмів біотопів методами мікроелектродів, 

радіоізотопів, стабільних ізотопів. Вимірювання хімічної активності 

мікроорганізмів. Фенотипове виявлення мікроорганізмів. Виявлення 

мікробів хімічним методом (за їхнім ліпідним складом і виявлення 

окремих генів та геномних послідовностей). Люмінесцентно-

мікроскопічні методи дослідження (метод загального підрахунку біомаси і 

метод підрахунку живих фізіологічно активних бактерій).   

2 

3 Тема: «Визначення оптимальної температури культивування 
мікроорганізмів. Визначення відношення мікроорганізмів до кисню» 
Дослідження впливу високих і низьких температурних режимів на ріст та 

розмноження мікроорганізмів. Методи культивування термофільних та 

мезофільних мікроорганізмів. Способи створення анаеробних умов. 

Культивування аеробів, анаеробів та мікроаерофілів. 

2 

4 Тема: «Дослідження впливу хімічних речовин на ріст і розвиток 
мікробних культур та їхніх популяцій» 
Характер росту мікробних популяцій за впливу різних концентрацій 

кислот і лугів. 

2 

5 Тема: «Дослідження впливу токсичних речовин на ріст і розвиток 
мікробних культур та їхніх популяцій» 
Характер росту мікробних популяцій за впливу різних концентрацій 
спиртів, поверхнево-активних речовин, барвників, окисників, фенолу і 
його похідних, солей важких металів та альдегідів. 

2 

6 Тема: «Вивчення антагонізму мікроорганізмів методом агарових 
блоків» 

Визначення антагоністичної активності Lactobacillus bulgaricus стосовно 

умовно-патогенних мікроорганізмів. 

2 

7 Тема: «Вивчення антагонізму мікроорганізмів методом агарових 
блоків» 
Облік результатів визначення антагоністичної активності Lactobacillus 
bulgaricus стосовно умовно-патогенних мікроорганізмів. 

2 

Розділ 2. Мікроорганізми різних біогеоценозів 

8 Тема: «Взаємини бактерій з організмами хребетних і людини у 

біогеоценозах» 
Визначення чисельності ліполітичних бактерій. Визначення чисельності 

амілолітичних бактерій. Визначення чисельності протеолітичних бактерій. 

2 

9 Тема: «Мікробіогеоценози повітря» 

Визначення загального мікробного обсіювання повітря.  

2 
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1 2 3 

10 Тема: «Мікробіогеоценози повітря»  
Облік  результатів визначення загального мікробного обсіювання повітря. 

Визначення якісного складу мікрофлори.    

2 

11 Тема: «Мікробіогеоценози ґрунтів» 

Визначення загального мікробного обсіювання ґрунту.  

2 

12 Тема: «Біодеструктори»  
Визначення у ґрунті кількості грибів, амоніфікаторів та азотофіксаторів. 

Визначення у ґрунті кількості целюлозоруйнівних мікроорганізмів на 

середовищі, уніфікованому Солнцевою. 

2 

13 Тема: «Визначення перфрінгенс-титру ґрунту» 

Визначення у ґрунті кількості оліготрофів і спорових мікроорганізмів. 

2 

14 Тема: «Мікробіогеоценози морів і прісних водойм» 

Визначення загального мікробного обсіювання води прісних водойм та морів. 

2 

15 Тема: «Мікробіогеоценози морів і прісних водойм» 

Визначення біомаси бактерій донних відкладень прісноводних водойм. 

Визначення величини виїдання бактеріопланктону. Визначення величини 

продукції бактеріопланктону. 

2 

16 Тема: «Оособливості патогенних мікроорганізмів у біогеоценозах» 

Особливості виявлення Leptospira interrogans, Erisipеlothrix rusiopаthiae, 

Francisella tularensis, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Pseudomonas 

pseudomallei, Pseudomonas aeruginosa, B. anthracis, збудників мікозів і 

туберкульозу в довкіллі. 

2 

 Разом 32 
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3.4. Самостійна робота 

 

№ 

з/п Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

 7-й семестр  

1 Тема: «Історія мікробіологі біогеоценозів» 
Історія вивчення патогенних мікроорганізмів та розвиток мікробіології 

біогеоценозів в Україні. 

1 

2 Тема: «Преадаптації бактерій. Мікроорганізми – екстремали» 

Явище преадаптації як один із способів пристосування до отрут. 

Стійкість бактерій до ліків. Генетична суть цих процесів. 

2 

3 Тема: «Вплив електромагнітного випромінювання 

короткохвильового і радіочастотного діапазону на біохімічні та 

структурні властивості мікроорганізмів» 

Вплив електромагнітного випромінювання короткохвильового і 

радіочастотного діапазону на обмінні процеси мікроорганізмів різних 

видів. Особливості та зміни фізіологічних процесів під впливом цих 

факторів. 

3 

4 Тема: «Стратегії життєдіяльності мікроорганізмів песимальних та 

екстремальних місць існування» 

Розвиток і життєдіяльність мікроорганізмів за різних умов. Механізми 

виживання бактерій. Генетична обумовленість стійкості бактерій. 

2 

5 Тема: «Засоби детекції та практичне використання кворум сенсінга 

мікроорганізмів» 

Генетично модифіковані мікроорганізми та використання їх для 

профілактики інфекційних хвороб людини і тварин та одержання 

харчових продуктів 

3 

6 Тема: «Використання мікроорганізмів за хвороб тварин і людини»  

Загальна характеристика і роль пробіотиків, пребіотиків, синбіотиків і 

еубіотиків у функціональному живленні. Методи одержання їх та хімічна 

природа. 

3 

7 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 28 

 Усього годин 42 
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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. Сучасні природоохоронні технології з використанням мікроорганізмів. 

2. Бактерії-симбіонти людини та тварин. 

3. Механізми толерантності бактерій до важких металів та оксидативного стресу. 

4. Класичні та молекулярно-біологічні методи дослідження структури мікробних 

спільнот. 

5. Вивчення активності мікроорганізмів у біогеоценозах. 

6. Значення психрофільності патогенних бактерій. 

7. Мікробіота філосфери і ризосфери рослин. 

8. Хвороботворні мікроорганізми і чинники їхньої патогенності. 

9. Регуляція чисельності патогенних мікроорганізмів у природних екосистемах. 

10. Роль мікроорганізмів у формуванні родючості ґрунтів. 

 

5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія біогеоценозів» 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.  

Головна мета лекційних занять – оволодіння теоретичними основами мікробіології 

біогеоценозів, ознайомлення з поширенням мікроорганізмів у різних біогеоценозах як 

складових компонентів біосфери, аналізувати чисельний і видовий склад мікрофлори різних 

видів ґрунтів, відкритих і підземних джерел води та повітря; з'ясовувати потенційні 

небезпеки того чи іншого об'єкта для людей та тварин. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають: 

  з'ясовувати потенційні небезпеки того чи іншого об'єкта для людей та тварин. 

 вивчення поширенням мікроорганізмів у різних біогеоценозах як складових компонентів 

біосфери; 

 засвоєння правил відбору матеріалу з об’єктів довкілля для лабораторного дослідження; 

 аналізувати чисельний і видовий склад мікрофлори різних видів ґрунтів, відкритих і 

підземних джерел води та повітря; 

 аналіз та узагальнення результатів лабораторного дослідження і висновок про наявність 

потенційної епідемічної небезпеки.  

На лабораторних заняттях практикується тестовий контроль та усне опитування,  
 

6. Методи контролю 

Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється шляхом проведення поточного та 

залікового контролю. 
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Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях упродовж семестру у 

вигляді тестування та усного опитування. Поточний контроль охоплює 1–2 теми 

лабораторних занять та 1 тему лекції. До заліку допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою.  

 

 

 

 

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. Це поточний контроль (ПК). 

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: 

 
                                         100 × САЗ 

ПК =  ――――――― = 20 х САЗ 
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. 
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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. 

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. 
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8. Навчально-методичне забезпечення 

1. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Мікробіологічний контроль 

довкілля, кормів і продуктів тваринного походження. Навчально-методичний посібник. 

Львів: ФОП «Корпан Б.І.», 2018. 24  

2. Комп’ютерний конспект лекцій.  

3. Тестові та діагностичні завдання для контролю знань студентів. 

 
 

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Батлук В.А. Основи екології: Підручник. - К.: Знання, 2007. -519 с. 

2. Екологія мікроорганізмів: Посібник / В.П. Патика, Т.Г. Омелянець, І.В. Гриник, В.Ф. 

Петриченко; за ред. В.П. Патики. К.: Основа, 2007. 192 с. 

3. Методи та засоби мікробної деконтамінації / Р.А. Пеленьо, В.І. Семанюк, Б.М. Куртяк 

та ін. Львів: «Сполом», 2010. 220 с.  

4. Екологія мікроорганізмів: Навчальний посібник. January 2011. Edition: «Ґражда»; 

Publisher: Ужгород: «Ґражда»; ISBN: 978-966-176-041-6. 

5. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г, Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: теоретичні основи і 

практикум: Навч. посібник. - Львів: Магнолія плюс, 2006. - 324 с. 

 

Допоміжна: 

1. Козлова І.П., Радченко О.С., Степура Л.Г., Кондратюк Т.О. Геохімічна діяльність 

мікрорганізмів та її прикладні аспекти: Навч. Посібник. К.: Наук. думка, 2008.528 с. 

2. Кушкевич І., Гнатуш С., Гудзь С. Вплив важких металiв на клітини мiкрооргaнiзмів // 

Вісник Львів.ун-ту. 2007. Вип. 45. С. 3–28. 

3. Лущак В.І. Редокс-сенсори мікроорганізмів // Укр. біохім. журн. 2008. Т. 80, № 4.  

С. 25–34.  

4. Cavicchioli R. Cold-adapted archaea // Nat Rev Microbiol. 2006. Vol. 4, №5. Р. 331–343. 

5. Williams Р. Quorum sensing, communication and cross-kingdom signaling in the bacterial 

world // Microbiology. 2007. Vol. 153. Р. 3923–3938.  
6. Патика В. Ф., Патика Т. И. Экологія Bacillus thuringiensis. К., 2007; Екологія 

мікроорганізмів: Посіб. К., 2007. 

 

10. Інформаційні ресурси 

 

1. www. http://eknigi.org/  

2. http://www.twirpx.com/  

3. https://www.google.com/  

4. https://www.google.com/url 

− Законодавство України 

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 

2.http://www.ekologia.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=35 

− Бібліотеки: 

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

2. Львівська обласна наукова бібліотека: прос. Шевченка, 13; тел. 74-02-26 

3. Наукова бібліотека ЛНУ ім. I.Франка, метод. відділ: вул. Драгоманова, 17; тел. 296-42-41 

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

5. http://www.nbuv.gov.ua/ − Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського 

6. http://www.nplu.kiev.ua/ − Національна парламентська бібліотека України. 

 


