
 



  

 



  

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

Семестр 9  

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 

Форма семестрового контролю Залік 

Семестр 10  

Кількість кредитів/годин 4,0/120 

Усього годин аудиторної роботи 42 

у т.ч.:  

 лекційні заняття, год. 14 

 лабораторні заняття, год 28 

Усього годин самостійної роботи 78 

Форма семестрового контролю Екзамен 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу здобувача у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання (ДФН) 9-й семестр – 40,0 % 

для денної форми навчання (ДФН) 10-й семестр – 35,0 % 

 

ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний контроль 

продуктів тваринного походження» є знання основних положень мікробіології виробництва 

продуктів тваринного походження, які необхідні кожному лікарю ветеринарної медицини для 

реалізації державної політики у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, 

правильної орієнтації у всіх санітарно-мікробіологічних питаннях.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний контроль 

продуктів тваринного походження» є сформувати уявлення про санітарно-мікробіологічну 

оцінку продуктів тваринного походження, контроль мікрофлори на всіх етапах виробництва 

продуктів тваринного походження для превенції харчових бактеріальних отруєнь; організації 

мікробіологічного контролю за очищенням і знешкодженням об'єктів виробництва продуктів 

тваринного походження. 

Вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів 

тваринного походження» ґрунтується на таких засвоєних навчальних дисциплінах: 

ОК 1.1. Укр. мова (за проф. спрямув.);  



  

ОК 1.4. Історія України та української культури;  

ОК 1.5. Анатомія свійських тварин;  

ОК 1.6. Основи фахової діяльності;  

ОК 1.9. Органічна хімія;  

ОК 2.10. Управління якістю та безпечністю продуктів харчування;  

ОК 2.12. Радіологічний ветеринарносанітарний контроль;  

ОК 2.14. Паразитологія та інвазійні хвороби;  

ОК 2.3. Санітарно -мікробіологічний та вірусологічний контроль харчових виробництв;  

ВБ 1.2. Зберігання сировини та продуктів харчування;  

ВБ 2.2. Основи хірургії;  

ВБ 2.7. Токсикологія харчових продуктів;  

Здобуті знання з курсу «Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів тваринного 

походження» є основою для вивчення наступних навчальних дисциплін: 

ОК 2.15. Патоморфологія;  

ОК 2.17. Загальна ветеринарна профілактика;  

ОК 2.18. Мікробіологія біогеоценозів;  

ОК 2.25. Вет. -сан. інспектування молока і молочних продуктів;  

ОК 2.26. Санітарно -мікробіологічний контроль продуктів рослинного походження, кормів та 

кормових добавок;  

ОК 2.31. Міжнародні системи сертифікації харчових продуктів;  

ВБ 2.9. Інтелектуальна власність.  

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 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); 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися 

іншою мовою (ЗК4);  

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); 

 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 (ФК1). 

Здатність володіти методиками роботи з національними і міжнародними нормативно-

правовими актами, науковими працями, методичними розробками, рекомендаціями, 

інструкціями тощо (ФК2). 

Здійснювати державний (внутрішній) контроль за дотриманням вимог гуманного забою 

тварин, передзабійною підготовкою та забоєм тварин, проводити післязабійне інспектування 

продуктів забою, забезпечення простежуваності (ФК3). 

Здатність використовувати знання про хвороби тварин різної етіології для здійснення 

державного (внутрішнього) контролю на підконтрольних потужностях (ФК4).  



  

Здатність досліджувати харчові продукти і корми органолептичними та інструментальними 

методами для визначення їх безпечності та якості (ФК5). 

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» 

(ФК6). 

Здатність планувати і здійснювати контроль та проводити моніторинг виробництва, 

зберігання, переробки та реалізації харчових продуктів і кормів, кормових добавок, преміксів, 

побічних продуктів, ветеринарних препаратів, засобів ветеринарної медицини та оцінювати їх 

безпечність і якість (ФК7). 

Здатність планувати та проводити стандартний і розширений державний контроль за 

підконтрольними вантажами на державному кордоні України та транспорті, аналізувати зв’язок 

між контролем безпечності харчових продуктів та здоров’ям людей за міжнародної торгівлі 

продуктами тваринного походження (ФК8). 

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 

(HACCP/ISO 22000) 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). 

Організовувати та проводити державний контроль гігієнічних вимог та санітарних заходів на 

агропродовольчих ринках і потужностях (ФК11). 

Проводити державний (внутрішній) ветеринарно-санітарний контроль на потужностях з 

виробництва та обігу м’яса і м’ясних продуктів, молока і молочних продуктів, напівфабрикатів, 

харчових гідробіонтів; заготівлею, зберіганням та обігом харчових рослинних продуктів, меду і 

апіпродуктів, харчових яєць та яйцепродуктів, а також інших продуктів, володіти методами 

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

Здатність ідентифікувати та підтверджувати відповідність харчових продуктів вимогам 

нормативно-правових актів, відомостям, що наведені в інформації для споживача або декларації 

виробника (ФК14). 

Контролювати технологічні процеси первинної обробки субпродуктів, харчової крові, 

спеціальної сировини, здійснювати ветеринарно-санітарний контроль за дотриманням 

технологічних операцій з ендокринною, ферментною, кишковою, шкіряно-хутровою сировиною, 

м’ясом та іншими продуктами забою і готовими харчовими продуктами, проводити їх 

інспектування, наносити позначку придатності та визначати шляхи подальшого використання 

цієї продукції (ФК15). 

Контролювати ефективність проведення санації потужностей згідно з вимогами національних 

та міжнародних нормативно-правових актів (ФК18).  

Здатність вирішувати питання загальної ветеринарної превенції на підприємствах з 

виробництва і переробки продукції тваринництва, яка охоплює ветеринарно-санітарне 

оцінювання систем і способів утримання тварин, безпечності кормів, кормових добавок тощо, 

технологічного обладнання, способів догляду, годівлі, а також забезпечення належного 

санітарного стану тваринницьких потужностей (ФК19). 

Володіти знаннями з біобезпеки та біоетики, моральноетичними нормами, правилами і 

принципами використання біологічних агентів тощо (ФК20). 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 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). 



  

Демонструвати розуміння щодо годівлі та гігієни тварин, клінічної діагностики хвороб 

тварин, етіології, патогенезу та епізоотології заразних захворювань тварин, зокрема 

транскордонних, основ епідеміології; гігієнічних умов утримання та експлуатації тварин для 

організації та здійснення передзабійної підготовки і гуманного забою тварин, проведення 

післязабійного інспектування продуктів забою тварин, забезпечення простежуваності (ПРН3). 

Проводити відбір, консервування, пакування і пересилання проб тваринного, рослинного та 

біотехнологічного походження для досліджень харчових продуктів, кормів, кормових добавок, 

преміксів тощо за органолептичними та лабораторними методами для визначення їх безпечності 

та якості відповідно до нормативно-правових актів, використовуючи необхідні реактиви, 

прилади та обладнання (ПРН5).   

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). 

Оцінювати проведення державного аудиту на підконтрольних потужностях з виробництва та 

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

побічних продуктів тощо у разі застосування системи менеджменту безпечності харчових 

продуктів (HACCP/ISO 22000) або процедур, заснованих на HACCP, та контролювати систему 

моніторингу для кожної КТУ під час виробництва продукції, моніторингу ветеринарних, 

імунобіологічних препаратів, забруднювачів у харчових продуктах та кормах (ПРН10). 

Обґрунтовувати доцільність організації та проведення державного (внутрішнього) контролю 

гігієнічних вимог та санітарних заходів на потужностях з виробництва, переробки, обігу 

харчових продуктів, зокрема на агропродовольчих ринках, кормів, кормових добавок, преміксів, 

штамів мікроорганізмів, репродуктивного і патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, 

засобів ветеринарної медицини, побічних продуктів, тварин тощо згідно з чинними нормативно-

правовими актами (ПРН12).   

Здійснювати належний контроль санітарних заходів та гігієнічних вимог за виробництва, 

переробки та обігу м’яса й інших продуктів забою ссавців та птиці, молока і молочних 

продуктів, харчових гідробіонтів, харчових рослинних продуктів, меду і апіпродуктів, харчових 

яєць та яєчних продуктів з подальшим проведенням інспектування відповідно до чинних 

нормативно-правових актів (ПРН13). 

Ідентифікувати та підтверджувати відповідність харчових продуктів вимогам нормативно-

правових актів, відомостям, що наведені в інформації для споживача або декларації виробника 

(ПРН15). 



  

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН 

3.2. Лекційні заняття 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

Усього 
У тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Розділ 1. Санітарно-мікробіологічний контроль  
питного молока і молочних продуктів  

Тема 1. Безпека і наслідки мікробного забруднення 

харчових продуктів. 
14 2  4  8 

Тема 2. Санітарно-мікробіологічний контроль питного 

молока і вершків 
14 2  4  8 

Тема 3. Санітарно-мікробіологічний контроль 

кисломолочних продуктів 
16 2  4  10 

Тема 4. Санітарно-мікробіологічний контроль масла, сирів 

і морозива 
16 2  4  10 

Разом за розділом 1. 60 8  16  36 

Розділ 2. Санітарно-мікробіологічний контроль  

м’яса і м’ясних продуктів  

Тема 5. Санітарно-мікробіологічний контроль соленого 

м’яса і солених м’ясних продуктів. 
16 2  4  10 

Тема 6. Санітарно-мікробіологічний контроль 

субпродуктів і продуктів із крові 
16 2  4  10 

Тема 7. Санітарно-мікробіологічний контроль копченостей 14 2  4  8 

Тема 8. Саніітарно-мікробіологічний контроль ковбас 14 2  4  8 

Разом за розділом 2. 60 8  16  36 

Разом за 9 семестр 120 16  32  72 

Розділ 3. Санітарно-мікробіологічний контроль  

рибних продуктів 

Тема 9. Санітарно-мікробіологічний контроль свіжої риби 14 2  4  8 

Тема 10. Санітарно-мікробіологічний контроль 

охолодженої, замороженої, соленої сушеної, в’яленої  

і копченої риби 

16 2  4  10 

Тема 11. Санітарно-мікробіологічний контроль ікри, 

рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів 
16 2  4  10 

Тема 12. Санітарно-мікробіологічний контроль нерибних 

об’єктів промислу (ракоподібні, молюски та інші 

безхребетні) 

16 2  4  10 

Разом за розділом 3. 62 8  16  38 

Розділ 4. Санітарно-мікробіологічний контроль  

меду, продуктів бджільництва, яєць і яєчних продуктів 

Тема 13. Санітарно-мікробіологічний контроль меду  

і продуктів бджільництва 
20 2  4  14 

Тема 14.  Санітарно-мікробіологічний контроль яєць  18 2  4  12 

Тема 15.  Санітарно-мікробіологічний контроль яєчних 

продуктів 
20 2  4  14 

Разом за розділом 4. 58 6  12  40 

Разом за 10 семестр 120 14  28  78 

Усього годин за навчальну дисципліну 240 30  60  150 



  

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

К-ть 

годин 

ДФЗО 

1 3 3 

1 

Тема: «Безпека і наслідки мікробного забруднення харчових продуктів» 

Безпека харчових продуктів. Мікробіологічні ризики. Мікробіологічна складова 

харчових продуктів. Наслідки мікробіологічного забруднення продуктів. 

Мікробіологічне забруднення окремих груп продуктів.  

2 

2 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль питного молока і вершків» 

Джерела мікробного забруднення молока. Типові представники мікрофлори 

шкіри вимені. Шляхи одержання молока з низьким вмістом мікробів. 

Мікробіологія пастеризованого (питного) молока.. Мікробіологічний виробничий 

контроль пастеризованого молока і вершків. 

2 

3 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль кисломолочних продуктів» 

Кисломолочні продукти, джерела їхньої первинної мікрофлори та умови для її 

розвитку. Мікробіологічні процеси під час виробництва кисломолочних 

продуктів. Мікробіологічний контроль кисломолочних продуктів та їхні вади. 

Санітарно-мікробіологічний контроль дієтичних, лікувальних і лікувально-

профілактичних кисломолочних продуктів. 

2 

4 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль масла, сирів і морозива» 

Санітарно-мікробіологічний контроль масла. Мікрофлора масла та її зміни при 

зберіганні. Вади масла. Санітарно-мікробіологічний контроль сирів. Джерела 

первинної мікрофлори сиру. Вади сирів. Санітарно-мікробіологічний контроль 

морозива. Джерела мікрофлори морозива. Мікробіологічні вимоги до морозива. 

2 

5 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль соленого м’яса і солених 

м’ясних продуктів»  

Санітарно-мікробіологічний контроль посолу. Аналіз впливу кухонної солі, 

нітрату (нітриту), цукру, температури і відносної вологості повітря, коефіцієнта 

аw, окислювально-відновного потенціалу, показника рН на життєдіяльність 

корисних мікроорганізмів. Мікробне псування солених м'ясопродуктів.  

2 

6 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль субпродуктів і продуктів із 

крові» 

Санітарно-мікробіологічний контроль субпродуктів. Первинне і вторинне 

бактерійне обсіювання субпродуктів. Мікробне псування субпродуктів.  

Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів із крові Первинне і вторинне 

бактерійне обсіювання крові. Мікробне псування крові. 

2 

7 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль копченостей» 

Санітарно-мікробіологічний контроль посолу м’яса для копченостей. Мікробне 

псування копченостей. Копченості або продукти із свинини, яловичини, 

баранини. Санітарно-мікробіологічні вимоги до якості м'ясних копченостей. 

2 

8 
Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль ковбас» 

Мікробіологія і санітарно-мікробіологічний контроль ковбас. Джерела 

обсіювання ковбасного фаршу мікроорганізмами. Вади ковбас. 

2 

9 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль свіжої риби» 

Мікрофлора свіжовиловленої риби. Вивчення факторів, які впливають на якість 

риби і рибних продуктів. Природна мікрофлора риби. Джерела мікробного 

забруднення риби. Мікробне обсіменіння як показник санітарного стану 

водоймищ і вирощуваної риби. Вивчення основних стадій посмертних змін у 

риби: виділення слизу на поверхні тіла, заклякання, автоліз, бактеріальне 

розкладання. Санітарно-мікробіологічний контроль свіжовиловленої риби.  

2 

 
1 2 3 

10 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль охолодженої, замороженої, 2 



  

соленої сушеної, в’яленої і копченої риби» 

Санітарно-мікробіологічний контроль охолодженої і замороженої риби. 

Санітарно-мікробіологічний контроль соленої риби. Санітарно-мікробіологічний 

контроль сушеної, в’яленої і копченої риби.  

11 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль ікри, рибних напівфабрикатів 

і кулінарних виробів» 

Мікрофлора ікри, джерела обсіменіння ікри мікроорганізмами. Санітарно-

мікробіологічний контроль ікри, рибного фаршу, вареної і жареної риби. 

Мікрофлора готових продуктів, виготовлених із рибного фаршу. 

2 

12 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль нерибних об’єктів промислу 

(ракоподібні, молюски та інші безхребетні)» 

Нерибні водні продукти тваринного походження. Нерибні водні продукти 

рослинного походження. Санітарно-мікробіологічний контроль нерибних водних 

продуктів тваринного і рослинного походження. 

2 

13 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль меду і продуктів 

бджільництва» 

Мед і продукти бджільництва – обніжжя бджолине (пилок квітковий) і його 

суміші, молочко маточне бджолине, отрута-сирець бджолина, прополіс 

(бджолиний клей), віск бджолиний пасічний. 

2 

14 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль яєць» 

Характеристика яєць. Ендогенний шлях зараження яєць мікроорганізмами. 

Екзогенне обсіменіння яєць мікроорганізмами. Зміна мікрофлори яєць під час 

зберігання 

2 

15 
Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль яєчних продуктів» 

Морожені яйцепродукти. Сухі яйцепродукти. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

яйцепродуктів. 

2 

Усього годин 30 



  

3.3. Лабораторні заняття 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

К-ть 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

1 

Тема: «Референс-лабораторії. Загальні правила відбору продуктів 

тваринного походження» 

Функції референс-лабораторій, вимоги до них. Загальні правила відбору 

продуктів або будь-якої іншої речовини (включаючи з довкілля), які мають 

відношення до виробництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів 

тваринного походження з метою перевірки за допомогою досліджень, 

відповідності законодавству про безпечність харчових продуктів або 

законодавству про здоров’я та благополуччя тварин.  

2 

2 

Тема: «Безпечність продуктів тваринного походження» 

Прилади та устаткування для відбирання зразків кормів, об’єктів 

навколишнього середовища, і виробництва продуктів тваринного походження 

для санітарно-мікробіологічних досліджень. Методи контролювання. 

2 

3 

Тема: «Мікробіологія питного молока і вершків»  
Відбирання і підготовлення проб питного молока до мікробіологічних 

досліджень. Визначення загальної кількості мікробів у питному молоці і 

вершках. Визначення колі-титру в молоці. Визначення чисельності і групового 

складу мікрофлори молока методом посіву. Застосування тест-систем 

НоваСтрік для санітарно-бактеріологічного контролю об'єктів виробництва 

молока і молочних продуктів. Способи контролю пастеризації молока. 

2 

4 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль питного молока» 

Облік результатів визначення загальної кількості мікробів у питному молоці і 

вершках, колі-титру в молоці і групового складу мікрофлори молока. 

2 

5 

Тема: «Мікробіологія кисломолочних продуктів» 

Відбирання і підготовлення проб кисломолочних продуктів до 

мікробіологічних досліджень. Виділення чистих культур молочнокислих 

бактерій. Пропіоновокислі бактерії. Бактеріоскопічне дослідження сметани і 

кефіру. Санітарно-мікробіологічне дослідження кисломолочних продуктів. 

2 

6 
Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль кисломолочних продуктів» 

Облік мікробного пейзажу сметани і кефіру та санітарно-мікробіологічного 

дослідження кисломолочних продуктів. 

2 

7 

Тема: «Мікробіологія масла, сирів і морозива» 

Відбирання і підготовлення проб масла, сирів і морозива до мікробіологічних 

досліджень. Визначення колі-титру масла, сирів і морозива. 

2 

8 
Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль масла, сирів і морозива»  

Облік результатів визначення колі-титру масла, сирів і морозива. 
2 

9 

Тема: «Мікробіологія соленого м’яса»  

Відбирання і підготовлення проб м’яса до мікробіологічних досліджень. 

Визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів. Визначання бактерій групи кишкових паличок БГКП). 

Виявляння бактерій роду Salmonella. Визначання бактерій роду Proteus. 

Виявляння Staphylococcus aureus. 

2 

10 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль соленого м’яса і солених 

м’ясних продуктів»  

Облік результатів визначення кількості мезофільних аеробних і факультативно-

анаеробних мікроорганізмів, бактерій групи кишкових паличок (БГКП), 

бактерій родів Salmonella і Proteus. Виявляння Staphylococcus aureus. 

2 
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11 
Тема: «Мікробіологія субпродуктів і продуктів із крові»  

Відбирання і підготовлення проб до мікробіологічних досліджень. Визначання 

кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів. 

2 

12 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль субпродуктів і продуктів з 
крові» 
Облік результатів визначення кількості мезофільних аеробних і факультативно-
анаеробних мікроорганізмів. 

2 

13 

Тема: «Мікробіологія м’ясних копченостей»  
Особливості відбирання і підготовки до мікробіологічних досліджень зразків 
копченостей. Визначання у копченостях і кобасах кількості мезофільних 
аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерій групи 
кишкових паличок (БГКП), родів Salmonella, Proteus і Staphylococcus aureus.  

2 

14 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль виробництва копченостей» 
Облік результатів визначення кількості МАФАнМ, БГКП, родів Salmonella, 
Proteus і Staphylococcus aureus. Санітарно-мікробіологічний контроль змивів з 
устаткування для виробництва копченостей. 

 

15 

Тема: «Мікробіологія ковбас»  
Особливості відбирання і підготовки до мікробіологічних досліджень зразків 
ковбас. Визначання у копченостях і кобасах кількості мезофільних аеробних і 
факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерій групи кишкових паличок 
(БГКП), родів Salmonella, Proteus і Staphylococcus aureus. 

2 

16 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль ковбас» 
Облік результатів визначення кількості МАФАнМ, БГКП, родів Salmonella, 
Proteus і Staphylococcus aureus. Санітарно-мікробіологічний контроль змивів з 
устаткування для виробництва ковбас. 

2 

17 Тема: «Мікробіологія свіжої риби»  

Бактеріоскопічний методи визначення свіжості прісноводної риби. Редуктазна 

проба. Особливості відбирання і підготовки до мікробіологічних досліджень 

живої риби. Визначення МАФАнМ, наявність бактерій групи кишкових 

паличок (БГКП), сальмонел, сульфітредукційних клостридій і плісеневих 

грибів. 

2 

 

18 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль свіжої риби»  

Облік результатів визначення кількості МАФАнМ, наявності бактерій групи 

кишкових паличок (БГКП), сальмонел, сульфітредукційних клостридій і 

плісеневих грибів. 

2 

19 Тема: «Мікробіологія охолодженої, замороженої і сушеної риби та 

пресервів»  

Мікробіологічний контроль якості охолодженої і замороженої риби: 

бактеріоскопія, бактеріологічні дослідження. Контроль якості в'яленої і 

сушеної риби та пресервів: визначення МАФАнМ, наявність бактерій групи 

кишкових паличок (БГКП), сальмонел, сульфітредукційних клостридій і 

плісеневих грибів. 

2 

20 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль охолодженої, замороженої, 

соленої сушеної, в’яленої і копченої риби та пресервів» 

Облік результатів визначення кількості МАФАнМ, наявність бактерій групи 

кишкових паличок (БГКП), сальмонел, сульфітредукційних клостридій і 

плісеневих грибів. 

2 

21 Тема: «Мікробіологічний контроль рибних кулінарних виробів» 

Визначення кількості МАФАнМ, наявності бактерій групи кишкових паличок 

(БГКП), золотистого стафілокока, протея, сульфітредукуючих клостридій 

2 
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22 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль ікри, рибних 

напівфабрикатів і кулінарних виробів» 

Визначення кількості МАФАнМ, наявності бактерій групи кишкових паличок 

(БГКП), золотистого стафілокока, протея, сульфітредукуючих клостридій. 

2 

23 Тема: «Мікробіологія нерибних об’єктів промислу (ракоподібні, молюски 

та інші безхребетні)» 

Визначення кількості МАФАнМ, наявності бактерій групи кишкових паличок 

(БГКП), золотистого стафілокока, протея, сульфітредукуючих клостридій.  

2 

24 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль нерибних об’єктів промислу 

(ракоподібні, молюски та інші безхребетні)» 

Санітарно-мікробіологічний контроль територій, на яких можна збирати живих 

двостулкових молюсків для безпосереднього споживання людиною. 

Особливості відбирання матеріалу для санітарно-мікробіологічних досліджень. 

2 

25 Тема: «Мікробіологія меду і продуктів бджільництва»  

Готування проб і розведень для мікробіологічного дослідження. Перевірка за 

такими нормативно-правовими актами: бактерії групи кишкових паличок 

(БГКП) / коліформні бактерії родів Еscherichia, Сitrobacter, Еnterobacter, 

Кlebsiella, Serrati/; бактерії роду Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes. 

2 

26 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль меду і продуктів 

бджільництва»  

Контроль бактерії групи кишкових паличок (БГКП), бактерій роду Salmonella, 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes. 

 

27 
Тема: «Мікробіологія яєць» 
Відбирання і готування проб. Посів проб для визначання кількості мезофільних 

аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.  
2 

28 
Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль яєць» 

Мікробіологічна оцінка показників безпечності яєць. 
 

29 
Тема: «Мікробіологія яєчних продуктів»  

Відбирання і готування проб. Посів проб для визначання кількості мезофільних 

аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів. 

2 

30 
Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль яєчних продуктів» 

Мікробіологічна оцінка показників безпечності яєчних продуктів. 
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3.4. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

К-ть 

годин 

ДФЗО 

1 

Тема: «Державний контроль безпечності кормів і його значення в системі 

підготовки спеціалістів ветеринарної медицини» 

Роль санітарно-мікробіологічного контролю у системі забезпечення 

безпечності харчових продуктів – НАССР. 

4 

2 

Тема: «Ризики потрапляння мікроорганізмів до молока і молочних 

продуктів» 

Мікробіологічні та санітарно-гігієнічні критерії молока і молочних продуктів. 

Санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві молока і молочних продуктів. 

5 

3 

Тема: «Мікробіологічний контроль виробництва копченостей і ковбас» 
Ризики потрапляння мікроорганізмів до м’ясних продуктів на різних етапах 

виробництва копченостей. Зміна мікрофлори фаршу при виробленні варених і 

напівкопчених ковбасних виробів. Зміна мікрофлори фаршу при виробленні 

копчених ковбас. 

5 

4 

Тема: «Ризики потрапляння мікроорганізмів до продукту на різних етапах 

виробництва м’ясних консервів»  
Вплив залишкової мікрофлори на якість консервів. Санітарно-гігієнічні вимоги 

до виробництва м’ясних консервів. Санітарно-мікробіологічний контроль 

виробництва кулінарних м’ясних виробів. 

5 

5 
Тема: «Ризики потрапляння мікроорганізмів до рибних продуктів» 

Ризики потрапляння мікроорганізмів до риби свіжої, риби мороженої, риби 

солоної, риби маринованої, риби сушеної, риби копченої, пресервів та ікри. 

5 

6 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль рибних продуктів» 

Мікробіологічний контроль при виробництві риби і рибних продуктів: риба 

свіжа, риба морожена, риба солона, риба маринована, риба сушена, риба 

копчена, пресерви, ікра. Промислові безхребетні. 

Санітарно-мікробіологічний контроль виробництва кулінарних рибних виробів. 

5 

7 
Тема: «Ризики потрапляння мікроорганізмів до яєць»  
Мікробіологічні показники безпеки яєць. Санітарно-мікробіологічний контроль 

виробництва кулінарних виробів за використання яєць. 

5 

8 

Тема: «Ризики потрапляння мікроорганізмів до яєчних продуктів» 

Мікробіологічні та санітарно-гігієнічні критерії безпеки меланжу і яєчного 

порошку. Санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві яєчних продуктів. 
4 

9 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 112 
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4. Індивідуальні завдання 

Для покращення успішності здобувачам вищої освіти пропонуються такі теми 

індивідуальних робіт: 

1. Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів бджільництва.   

2. Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів із пробіотичними властивостями. 

3. Санітарно-мікробіологічний контроль консервів. 

4. Санітарно-мікробіологічний контроль кулінарних м’ясних виробів. 

5. Санітарно-мікробіологічний контроль кулінарних рибних виробів. 

6. Санітарно-мікробіологічний контроль кулінарних молочних виробів. 

7. Санітарно-мікробіологічний контроль кулінарних яєчних виробів. 

 
5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів 

тваринного походження» проводиться за допомогою наступних методів:  

 викладання лекційного матеріалу;  

 використання навчального наочного матеріалу  

 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 з метою 

розвитку в здобувачів вищої освіти наукового мислення та його використання при проведенні 

санітарно-мікробіологічного контролю продуктів тваринного походження. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та передбачають:  

 вивчення методів лабораторної ідентифікації мікроорганізмів та їхній вплив на продукти 

тваринного походження. 

 аналіз та узагальнення результатів лабораторного дослідження. 

На лабораторних заняттях практикується тестовий контроль, усне опитування, вирішення 

діагностичних завдань.  

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

показують рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти.  

 

6. Методи контролю 

Форми проведення поточної перевірки: 

- усна співбесіда; 

- письмове фронтальне опитування; 

- письмова перевірка з урахуванням специфіки предмету; 

- експрес-контроль; 

- консультація з метою контролю; 

- перевірки виконання самостійної роботи тощо. 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів (за національною 

системою) 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач упродовж семестру за всі види 

навчальної роботи, становить 100, з них поточний контроль (ПК) – 50 балів. 

Результати ПК оцінюються за 4-бальною шкалою («2», «3», «4», «5») (табл. 1). Наприкінці 

семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих здобувачом 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. 

 

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. 

Наприкінці 9 семестру, який закінчується заліком, оцінка поточного контролю (ПК) 

обчислюється визначенням середнього арифметичного значення (САЗ) усіх отриманих 

здобувачем вищої освіти оцінок із наступним переведенням його у бали за формулою: 

ПК= САЗ × 20 

де: - САЗ - середнє арифметичне значення усіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок 

(з точністю до 0,01); 

- 20 – коефіцієнт для переведення оцінки в бали. 

У 10 семестрі, який закінчується екзаменом, оцінка за семестр обчислюється сумуванням 

оцінок поточного контролю (ПК) – 50 балів, і оцінки за екзамен (Е) – 50 балів. 

У випадку одержання здобувачем незадовільної оцінки, залік не зараховується. 

Підсумкова оцінка = ПК + Е 

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 2 і заноситься в додаток до диплому фахівця. 

 



  

 Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти під час заліку/екзамену 

 

Оцінка 

залік/екзамен 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

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 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. 

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 в 

більшості 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 екзамену. 

 



  

8. Навчально-методичне забезпечення 

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

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

2. Семанюк В. І. Мікробіологія м’ясних і молочних продуктів: Навчально-методичний 

посібник. Львів: ЛНАВМ імені С.З.Ґжицького, 2004. 116 с. 

 

9. Рекомендована література 

Базова: 

1. Грегірчак Н. М. Санітарно-гігієнічний контроль виробництв: Конспект лекцій з 

дисципліни “Мікробіологія і санітарно-гігієнічний контроль виробництв” для студ. напр. 

051401 “Біотехнологія” ден. та заоч. форм навч. Київ: НУХТ, 2011. 175 с. 

2. Козловська Г. В. Харчова мікробіологія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для 

ОКР “Бакалавр”, “Магістр”, та слухачів інституту післядипломної освіти за напрямками 

“Ветеринарна медицина”, “Харчова технологія та інженерія”, “Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва”. Київ, 2010. 48 с. 

3. Мікробіологія молока та молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної 

експертизи / Бергілевич О. М., Касянчук В. В., Салата В. З., Семанюк В. І. За ред. В. В. 

Касянчук. Суми: Університетська книга, 2010. 320 с. 

4. М’ясо і м’ясні продукти. Довідник у запитаннях і відповідях / Семанюк В. І., 

Крушельницький З. В., Козак М. В., Остап’юк М. П., Остапів Н. М., Шах А. Є. За 

редакцією В. І. Семанюка. Львів, 2007. 742 с. 

5. Пількевич Н. Б., Боярчук О. Д. Мікробіологія харчових продуктів: Навчальний посібник 

для здобувачів вищих навчальних закладів. Луганськ: Альма-матер, 2008. 152 с. 
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