


 

  



 

  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Денна форма 

здобуття світи 

(ДФЗО) 

Семестр 11  

Кількість кредитів/годин 4,0/120 

Усього годин аудиторної роботи 32 

у т.ч.:  

  лекційні заняття, год. 16 

 лабораторні заняття, год 16 

Усього годин самостійної роботи 88 

Вид семестрового контролю Екзамен 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 26,7 % 

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний контроль 

продуктів рослинного походження, кормів та кормових добавок» є знання основних положень 

мікробіології виробництва продуктів рослинного походження, кормів і кормових добавок, 

необхідне кожному лікарю ветеринарної медицини для реалізації державної політики у сфері 

забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, правильної орієнтації у всіх 

санітарно-мікробіологічних питаннях.  

Мета навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів рослинного 

походження, кормів та кормових добавок» є сформувати уявлення про санітарно-

мікробіологічну оцінку кормів і продуктів рослинного походження, контроль мікрофлори на всіх 

етапах виробництва кормів і продуктів рослинного походження для превенції кормових і 

харчових бактеріальних отруєнь; організації мікробіологічного контролю за очищенням і 

знешкодженням об'єктів виробництва кормів, кормових добавок і продуктів рослинного 

походження. 

Вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів 

рослинного походження, кормів та кормових добавок» ґрунтується на таких засвоєних 

навчальних дисциплінах: 

ОК 2.3. Сенсорний аналіз, ідентифікація і склад харчових продуктів;  

ОК 2.6. Спеціальна мікробіологія;  

ОК 2.10. Управління якістю та безпечністю продуктів харчування;  

ОК 2.12. Радіологічний ветеринарносанітарний контроль;  

ОК 2.16. Епідеміологія та інфекційні хвороби; 

ВБ 1.1. Нормальна та патологічна фізіологія тварин 

Здобуті знання з курсу «Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів рослинного 

походження, кормів та кормових добавок» є основою для вивчення наступних навчальних 

дисциплін:  

ОК 2.5 Загальна мікробіологія. 

ОК 2.15. Патоморфологія. 



 

  

ОК 2.22. Біобезпека і біозахист;  

ОК 2.23. Вет.-сан. інспектування риби і гідробіонтів;  

ВБ 2.2. Основи хірургії 
2.2.Завдання навчальної дисципліни (ЗК, СК(ФК)) 

Вивчення навчальної дисципліни Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів 

рослинного походження, кормів та кормових добавок» передбачає формування у студентів 

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 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). 

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 контролювати ефективність проведення санації потужностей згідно з вимогами 

національних та міжнародних нормативно-правових актів (ФК18). 



 

  

Здатність вирішувати питання загальної ветеринарної превенції відповідно до концепції 

«системи раннього виявлення» для своєчасного виявлення та ідентифікації спалахів або появи 

хвороб (ФК19). 

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 вищої освіти 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 знаннями та практичними уміннями, необхідними для організації і проведення 

державного контролю гігієнічних вимог та санітарних заходів на агропродовольчих ринках і 

потужностях (ПРН10). 

Володіти знаннями та практичними уміннями, необхідними для здійснення державного 

(внутрішнього) ветеринарно-санітарного контролю на потужностях з виробництва та обігу м’яса 

і м’ясних продуктів, молока і молочних продуктів, напівфабрикатів, харчових гідробіонтів; 

заготівлі, зберігання та обігу харчових рослинних продуктів, меду та апіпродуктів, харчових 

яєць та яйцепродуктів тощо, а також методами та методиками відбору, консервування, 

пакування і пересилання проб тваринного, рослинного й біотехнологічного походження, 

правильного поводження з ними та результатами їх випробувань (досліджень) (ПРН11). 

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). 

 



 

  

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 п лаб інд с.р. 

Розділ 1. Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів рослинного походження  
Тема 1. Державний санітарно-мікробіологічний контроль і 
його значення в системі підготовки спеціалістів 
ветеринарної медицини. Харчова і біологічна цінність 
рослинних продуктів. 

14 2  2  10 

Тема 2. Санітарно-мікробіологічний контроль хліба і 
хлібобулочних виробів 

14 2  2  10 

Тема 3.  Санітарно-мікробіологічний контроль макаронних 

виробів і крупи 
16 2  2  12 

Тема 4.  Санітарно-мікробіологічний контроль плодів та 

овочів 
16 2  2  12 

Разом за розділом 1. 60 8  8  44 
Розділ 2. Санітарно-мікробіологічний контроль кормів і кормових добавок 

Тема 5.  Санітарно-мікробіологічий контроль зеленої маси 
і соковитих кормів 

14 2  2  10 

Тема 6. Санітарно-мікробіологічний контроль грубих і 
концентрованих кормів. 

14 2  2  10 

Тема 7.  Санітарно-мікробіологічний контроль відходів 
технічних виробництв та харчових відходів 

16 2  2  12 

Тема 8.  Санітарно-мікробіологічний контроль кормових 
добавок. 

16 2  2  12 

Разом за розділом 2. 60 8  8  44 
Усього годин за навчальну дисципліну 120 16  16  88 



 

  

3.2. Лекційні заняття 
 

№ 
з/п 

Назви тем та їхній короткий зміст 
Кількість 

годин 
ДФЗО 

Розділ 1. Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів рослинного походження 

1 

Тема: «Державний санітарно-мікробіологічний контроль і його 
значення в системі підготовки спеціалістів ветеринарної медицини. 
Харчова і біологічна цінність продуктів» 
Харчові продукти, їхня класифікація та гігієнічна характеристика. Харчова 
і біологічна цінність продуктів рослинного походження. Причини та ознаки 
псування харчових продуктів. Умови зберігання харчових продуктів, 
терміни реалізації нестійких продуктів і готової їжі. Харчова і біологічна 
цінність овочів, фруктів та ягід. 

2 

2 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль хліба і хлібобулочних 
виробів» 
Характеристика мікрофлори хліба. Збудники бродіння тіста 
Мікроорганізми, що використовуються у виробництві хліба з пшеничного і 
житнього борошна. Мікроорганізми – шкідники хлібопекарського 
виробництва. Санітарно-мікробіологічний контроль хліба. 

2 

3 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль макаронних виробів і 
крупи» 
Характеристика мікрофлори макаронних виробів. Види мікробного 
псування макаронних виробів і санітарно-мікробіологічний контроль 
макаронного виробництва. Мікробіологія крупи. Санітарно-
мікробіологічний контроль хліба. 

2 

4 
Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль плодів та овочів» 
Мікробіологічний крнтроль харчової сировини. Особливості мікрофлори 
плодоовочевої продукції. Хвороби фруктів. Хвороби овочів. 

2 

Розділ 2. Санітарно-мікробіологічний контроль кормів і кормових добавок 

5 

Тема: «Санітарно-мікробіологічий контроль зеленої маси і соковитих 
кормів»  
Санітарний контроль якості та безпека кормів. Мікрофлора зеленої маси 
кукурудзи. Санітарно-мікробіологічний контроль мікробного розкладання 
кукурудзяного силосу. 

2 

6 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль грубих і концентрованих 
кормів» 
Контроль мікрофлори грубих кормів під час зберігання. Методи 
знезараження мікотоксинів у грубих кормах. Основи мікробіології 
концентрованих кормів. Контроль мікрофлори концентрованих кормів. 

2 

7 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль відходів технічних 
виробництв та харчових відходів» 
Основи мікробіології відходів технічних виробництв та харчових відходів. 
Контроль мікрофлори відходів технічних виробництв та харчових відходів 
під час зберігання. 

2 

8 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль кормових добавок» 
Категорії та функціональні групи кормових добавок. Вимоги до кормових 
добавок. Система контролю за якістю та безпечністю кормів, кормових 
добавок і преміксів в Україні 

2 

Усього годин 16 

 



 

  

3.3. Лабораторні заняття 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 
годин 

ДФЗО 

1 2 3 

Розділ 1. Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів рослинного походження 

1 

Тема: «Референс-лабораторії. Загальні правила відбору продуктів і 

кормів.  Безпечність рослинних продуктів» 
Функції референс-лабораторій, вимоги до них. Загальні правила відбору 
продуктів і кормів або будь-якої іншої речовини (включаючи з довкілля), 
які мають відношення до виробництва, переробки та розповсюдження 
харчових продуктів та/або кормів або для здоров’я та благополуччя тварин, 
із метою перевірки за допомогою досліджень відповідності законодавству 
про безпечність харчових продуктів і кормів чи законодавству про здоров’я 
і благополуччя тварин. Прилади та устаткування для відбирання зразків 
кормів для санітарно-мікробіологічних досліджень. 

2 

2 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль хліба і хлібобулочних 
виробів» 
Правила приймання і методи відбирання проб хліба для визначання 
мікробіологічних показників. Визначення кількості мезофільних аеробних і 
факультативно анаеробних мікроорганізмів та санітарно-показових 
мікроорганізмів (СПМ). Визначення плісеневих грибів. Визначення 
кількості спор бацил у борошні. Контроль санітарної обробки 
устаткування. Контроль чистоти рук. 

2 

3 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль макаронних виробів і 
крупи» 
Правила приймання і методи відбирання проб макаронних виробів та 
крупи на визначання мікробіологічних показників.  
Визначення кількості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних 
мікроорганізмів та СПМ. Визначення плісеневих грибів. 

2 

4 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль плодів та овочів»  
Особливості відбирання зразків плодів та овочів для ветеринарних 
санітарно-мікробіологічних досліджень. Посів корму на загальне 
бактерійне обсіювання, патогенну флору і гриби. 

2 

Розділ 2. Санітарно-мікробіологічний контроль кормів і кормових добавок 

5 

Тема: «Санітарно-мікробіологічий контроль зеленої маси і соковитих 
кормів» 
Особливості відбирання зразків кормів. Відбір середньої проби для аналізу 
(ГОСТ 23637-79, ГОСТ 23638-79). Мікробіологічний аналіз силосу і 
сінажу. Визначення морфологічних, тинкторіальних, культуральних, 
біохімічних і біологічних властивостей мікрофлори силосу і сінажу. 
Контроль кормів на вміст збудників зоонозів. 

2 

6 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль грубих і концентрованих 

кормів» 
Особливості відбирання зразків грубих кормів для ветеринарних санітарно-
мікробіологічних досліджень. Посів корму на загальне бактерійне 
обсіювання і патогенну флору. Особливості відбирання зразків зерна, 
комбікормів і преміксів. Відбір середньої проби концентрованих кормів. 
Визначання фузаріозних зерен. Контроль зоонозів та їхніх збудників у 
комбікормах.  

2 

 

 

 



 

  

1 2 3 

7 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль відходів технічних 
виробництв та харчових відходів» 
Особливості відбирання зразків відходів технічних виробництв та харчових 
відходів для ветеринарних санітарно-мікробіологічних досліджень. 
Санітарно-мікробіологічні методи, що використовуються для визначення 
безпечності відходів технічних виробництв та харчових відходів. 

2 

8 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль кормових добавок» 
Контроль речовин, мікроорганізмів або сумішей, інших ніж кормовий 
матеріал або премікси, які спеціально додаються до корму чи води з метою 
задоволення поживних потреб тварин, забезпечення сприятливого впливу 
на характеристики кормів тощо. 

2 
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3.4. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 
годин 
ДФЗО 

1 

Тема: «Державний контроль безпечності кормів і його значення в 
системі підготовки спеціалістів ветеринарної медицини»  
Роль санітарно-мікробіологічних досліджень у системі забезпечення 

безпечності харчових продуктів - НАССР 

4 

2 

Тема: «Мікрофлора рослинних продуктів та їхній санітарно-

мікробіологічний контроль» 

Організація мікробіологічного контролю виробництва рослин і рослинних 

продуктів 

6 

3 
Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль грубих і комбікормів» 
Організація мікробіологічного контролю виробництва кормів для тварин 6 

4 

Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль відходів технічних 
виробництв та харчових відходів» 
Організація мікробіологічного контролю  відходів технічних виробництв та 

харчових відходів 

6 

5 
Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль комбікормів і кормових 
добавок» 
Організація мікробіологічного контролю комбікормів і кормових добавок. 

6 

6 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 60 

Усього годин 88 

 

4. Індивідуальні завдання 

Для покращення успішності студентам пропонуються такі теми індивідуальних робіт: 

1. Санітарно-мікробіологічний контроль виробництва продуктів бджільництва.   

2. Санітарно-мікробіологічний контроль консервування плодів та овочів.  

3. Аналіз загальних принципів, які застосовують до харчових продуктів і кормів загалом та 

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

Європейського співтовариства. 

4. Застосовування методик роботи з національними і міжнародними нормативно-правовими 

актами, науковими працями, методичними розробками, рекомендаціями, інструкціями тощо у 

професійній діяльності. 

5. Дослідження харчових продуктів і кормів органолептичними та інструментальними методами 

для визначення їхньої безпечності та якості. 

6. Планування і здійснення контролю механізмів імпорту та сертифікаційних процедур, 

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

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CGQQFjAJ&url=http%3A%2F%2F1snau.ru%2F21-organizaciya-mikrobiologichnogo-kontrolyu-virobnictva-moloka-ta-molochnix-produktiv-mikrobiologichnij-kontrol-gotovoi-molochnoi-produkcii%2F&ei=ugdeU-XNNsei4gT93YEw&usg=AFQjCNHy4pRu2PgtZyvTUQpRZDas9ZUv3Q&bvm=bv.65397613,d.bGE&cad=rja
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CGQQFjAJ&url=http%3A%2F%2F1snau.ru%2F21-organizaciya-mikrobiologichnogo-kontrolyu-virobnictva-moloka-ta-molochnix-produktiv-mikrobiologichnij-kontrol-gotovoi-molochnoi-produkcii%2F&ei=ugdeU-XNNsei4gT93YEw&usg=AFQjCNHy4pRu2PgtZyvTUQpRZDas9ZUv3Q&bvm=bv.65397613,d.bGE&cad=rja
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CGQQFjAJ&url=http%3A%2F%2F1snau.ru%2F21-organizaciya-mikrobiologichnogo-kontrolyu-virobnictva-moloka-ta-molochnix-produktiv-mikrobiologichnij-kontrol-gotovoi-molochnoi-produkcii%2F&ei=ugdeU-XNNsei4gT93YEw&usg=AFQjCNHy4pRu2PgtZyvTUQpRZDas9ZUv3Q&bvm=bv.65397613,d.bGE&cad=rja
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CGQQFjAJ&url=http%3A%2F%2F1snau.ru%2F21-organizaciya-mikrobiologichnogo-kontrolyu-virobnictva-moloka-ta-molochnix-produktiv-mikrobiologichnij-kontrol-gotovoi-molochnoi-produkcii%2F&ei=ugdeU-XNNsei4gT93YEw&usg=AFQjCNHy4pRu2PgtZyvTUQpRZDas9ZUv3Q&bvm=bv.65397613,d.bGE&cad=rja


 

  

7. Особливості проведення державного аудиту на підконтрольних потужностях із виробництва, 

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

препаратів, побічних продуктів згідно із системою менеджменту безпечності харчових продуктів 

та контролю системи моніторингу для кожної критичної точки управління (КТУ) під час 

виробництва продукції. 

8. Особливість планування санітарних заходів, розробки процедури та контролю дотримання 

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

добавок тощо. 

9. Особливість організації та проведення державного контролю гігієнічних вимог і санітарних 

заходів на агропродовольчих ринках і потужностях. 

10. Особливість здійснення державного (внутрішнього) ветеринарно-санітарного контролю на 

потужностях із виробництва та обігу санітарних заходів, застосування придатних методів 

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

11. Особливість здійснення ветеринарно-санітарного контролю виробництва та обігу кормів, 

кормових добавок, преміксів тощо на підконтрольних потужностях, грамотного використання 

методик їхнього дослідження та проведення їхннього санітарного оцінювання. 

12. Контроль ефективності проведення санації потужностей згідно з вимогами національних та 

міжнародних нормативно-правових актів. 

13. Особливість вирішування питань загальної ветеринарної превенції відповідно до концепції 

«системи раннього виявлення» для своєчасного виявлення та ідентифікації спалахів або появи 

хвороб. 

14. Морально-етичні норми, правила і принципи біобезпеки та біоетики під час використання у 

професійній діяльності різних біологічних агентів.   

 
5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів 

рослинного походження, кормів та кормових добавок» 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 санітарної 

мікробіології з метою розвитку в здобувачів вищої освіти наукового мислення та його 

використання при проведенні санітарно-мікробіологічного контролю об’єктів довкілля і 

харчових продуктів. 

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

 вивчення методів ідентифікації мікроорганізмів та їхнього впливу на об’єкти довкілля і 

продукти харчування. 

 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 студентів.  

 

 



 

  

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 вищої освіти 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти упродовж семестру 

за всі види навчальної роботи, становить 100.  

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

50 (ПК) + 50 (Е) = 100 

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

Наприкінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих 

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

ПК =  ――――――――― ,  де: 
5 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок  

(з точністю до 0,01); 

5 – максимально можливе САЗ. 

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

під час поточного контролю 

Оцінка Критерії оцінювання 

Відмінно 

Здобувач вищої освіти демонструє повні й міцні знання програмного 

матеріалу навчальної дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає 

необхідні рішення в різних практичних завданнях, уміє включатися в 

дискусії та може відстоювати власну позицію. 

Добре 

Здобувач вищої освіти демонструє добрі знання, добре володіє програмним 

матеріалом навчальної дисципліни, вміє застосовувати теоретичні 

положення при вирішенні практичних завдань. Проте допускає окремі 

незначні помилки, які вміє самостійно виправляти. 

Задовільно 

Здобувач вищої освіти засвоїв основний теоретичний матеріал навчальної 

дисципліни, розуміє практичні завдання, має пропозиції щодо їхнього 

вирішення. Проте допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, 

які може усувати за допомогою викладача. 

Незадовільно 

 

Відповіді здобувача вищої освіти на теоретичні й практичні завдання 

навчальної дисципліни здебільшого є неправильними і необґрунтованими. 

Цілісність розуміння програмного матеріалу з навчальної дисципліни 

відсутня. 

 

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

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

таблицею 1 і заноситься в додаток до диплому фахівця (табл. 2). 

 



 

  

Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти під час 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. Санітарно-мікробіологічні дослідження об’єктів довкілля, харчових продуктів тваринного 

і рослинного походження та кормів / В. І. Семанюк, Н. В. Семанюк, Р. А. Пеленьо, О. В. 

Яремко, М. М. Верхолюк, А. Є. Шах // Метод. рекоменд. для проведення лаб. занять з 

курсу «Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів рослинного походження, кормів 

та кормових добавок». Львів 2021. 54 с. 

 

9. Рекомендована література 

Базова: 

1. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів в Україні.  Нормативні документи: 

Довідник: У 3 т. / упоряд. В. Л. Іванов [та ін.]; заг. ред. Б. М. Куртяк, Р. П. Сімонов. Львів: 

НІЦ ”Леонорм”, 2000. 

2. ДСТУ ISO 7218:2014 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. загальні 

настанови щодо мікробіологічних досліджень. 

3. ДСТУ ISO 18593:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. 

Мікробіологічний аналіз із використанням відбитків і змивів з поверхонь (ISO 

18593:2004, IDT)  

4. ДСТУ EN ISO 11133:2014 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. 

готування, вироблення, зберігання, випробування культуральних середовищ 

5. Про безпечність та гігієну кормів: Закон України від 21.12.2017 р. № 2264-VII. Відомості 

Верховної Ради. 2018. № 10 

 

Допоміжна: 

1. Букалова Н. В., Богатко Н. М., Хіцька О. А. Ветеринарно-санітарна експертиза кормів, 

кормових добавок та сировини для їх виробництва: навч. посібник. Київ: Аграрна освіта, 

2010. 461 с. 

2. Денисова Н. М., Буяльська Н. П. Санітарія і гігієна підприємств харчової промисловості. 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.051701 – 

„Харчові технології та інженерія” фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”. 

Чернігів: ЧНТУ, 2015. 112 с. 

3. Дехтяр Ю. Ф. Мікробіологічне виробництво кормів та кормових добавок : курс лекцій з 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 162 

“Біотехнологія та біоінженерія” денної форми навчання. Миколаїв : МНАУ, 2017. 99 с.  

4. ДСТУ ISO 6888-1: 2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. 

Горизонтальний метод підраховування коагулазо-позитивних стафілококів 

(Staphylococcus aureus та інших видів) 

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

Турко І. Б., Шах А. Є. Львів, 2010. 220 с. 

 

10. Інформаційні ресурси 

1. http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника, 2; 

тел. 74-43-72 

2. https://www.lounb.org.ua/ Львівська обласна універсальна наукова бібліотека: прос. Шевченка, 

13; тел. 74-02-26 

3. https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en/ Наукова бібліотека ЛНУ ім. I.Франка, метод. відділ: вул. 

Драгоманова, 17; тел. 296-42-41 

4. https://lviv.vgorode.ua/reference/byblyoteky/266888-tsentralna-miska-biblioteka-imeni-lesi-ukrainky 

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

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

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


