




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

11-й семестр  

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 

Форма контролю Залік 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання 11-й семестр – 26,7 % 

      

 



 

 

2 

2 

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний та 

вірусологічний контроль харчових виробництв» є контамінанти харчових продуктів 

бактеріальної та вірусної етіології, які мають ветеринарно-санітарне значення, та методи 

їхньої індикації за моніторингу харчових виробництв.  

Мета навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний контроль 

харчових виробництв» – оволодіння методами індикації контамінантів харчових продуктів 

бактеріальної та вірусної етіології, які мають ветеринарно-санітарне значення, за контролю 

харчових виробництв.  

Вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний 

контроль харчових виробництв» ґрунтується на таких засвоєних навчальних дисциплінах:  

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

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

ОК 17. Загальна мікробіологія 
ОК 23. Вірусологія 

ОК 27. Санітарна мікробіологія 

ОК 35. Епідеміологія та інфекційні хвороби 

Здобуті знання з навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний та 

вірусологічний контроль харчових виробництв» є основою для вивчення наступних 

навчальних дисциплін:  

ОК 45. Експертиза харчових продуктів у судочиннстві України 

ОК 46. Дезінфекційна справа 

 

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

Вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний 

контроль харчових виробництв» 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);  

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 (СК1);  
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здатність володіти методиками роботи з національними і міжнародними нормативно-

правовими актами, науковими працями, методичними розробками, рекомендаціями, 

інструкціями тощо (СК2); 

здатність використовувати знання про хвороби тварин різної етіології для здійснення 

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

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

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

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

здоров’я» (СК6).  
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 (СК9).  
Здатність планувати санітарні заходи, розробляти процедури та контролювати 

дотримання гігієнічних вимог на потужностях для випуску безпечних харчових продуктів, 

кормів і кормових добавок тощо (СК10). 

Здатність ідентифікувати та оцінювати відповідність харчових продуктів вимогам 

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

декларації виробника (СК14).  

Здатність контролювати ефективність проведення санації потужностей згідно з вимогами 

національних та міжнародних нормативно-правових актів (СК18). 

Здатність вирішувати питання загальної ветеринарної превенції відповідно до концепції 

«системи раннього виявлення» (СК19). 

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

біоетики під час використання у професійній діяльності різних біологічних агентів (СК20). 

 

  2.3.Програмні результати навчання (ПРН) 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний та 

вірусологічний контроль харчових виробництв» здобувач вищої освіти повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання: 

застосовувати способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного навчання у галузі 

ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи (ПРН1);  

розуміти структуру фахової діяльності та використовувати методи наукових 

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

володіти загальноприйнятими методиками клінічних і лабораторних досліджень для 

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

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

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

Уміти планувати і здійснювати контроль та проводити моніторинг виробництва, 

здійснювати контроль зберігання,переробки та реалізації харчових продуктів і кормів, 

кормових добавок, преміксів, побічних продуктів, ветеринарних препаратів, засобів 

ветеринарної медицини та оцінювати їх безпечність і якість (ПРН7); 

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

методами оцінювання їх безпечності та якості (ПРН12); 

Володіти навичками та знаннями, необхідними для ведення ветеринарного обліку, 

оформлення звітної та іншої необхідної документації, уміти ідентифікувати та 

встановлювати відповідність харчових продуктів вимогам нормативно-правових актів та 

іншим відомостям, наведеним в інформації для споживача або у декларації виробника 

(ПРН13). 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

усього  у тому числі 

лекції лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 

11-й семестр 

 

Розділ 1. Система контролю якості та управління безпечністю  

на підприємствах харчової промисловості 

 

Тема 1. Вступ. Основи санітарно-мікробіологічного та 

вірусологічного контролю харчових виробництв 

12 2 2 8 

Тема 2. Принципи системи НАССР 12 2 2 8 

Разом за розділом 24 4 4 16 

Розділ 2. Мікробіологічні та вірусологічні критерії безпеки  

на підприємствах харчової промисловості 

Тема 3. Організація санітарно-мікробіологічного та 

вірусологічного контролю якості та управління 

безпечністю на підприємствах молочної промисловості 

 

16 2 2 12 

Тема 4. Мікробіологічні критерії для боєнь (відповідно 

до законодавства ЄС) 

16 2 2 12 

Тема 5. Організація санітарно-мікробіологічного та 

вірусологічного контролю якості та управління 

безпечністю на підприємствах м'ясного виробництва 

 

16 2 2 12 

Тема 6. Організація санітарно-мікробіологічного та 

вірусологічного контролю якості та управління 

безпечністю на підприємствах консервного та 

ковбасного виробництва 

16 2 2 12 

Тема 7. Організація санітарно-мікробіологічного та 

вірусологічного контролю якості та управління 

безпечністю на підприємствах із виробництва яєць та 

яєчних продуктів 

16 2 2 12 

Тема 8. Санітарно-мікробіологічний та вірусологічного 

контроль якості та управління безпечністю на 

підприємствах із зернового, круп'яного, макаронного, 

хлібопекарського і кондитерського виробництва 

 

16 2 2 12 

Разом за розділом 96 12 12 72 

Усього годин  120 16 16 88 
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3.2. Лекційні заняття 
 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст  

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

11-й семестр 

 

Розділ 1.  Система контролю якості та управління безпечністю  

на підприємствах харчової промисловості 

 

1 Тема: «Вступ. Основи санітарно-мікробіологічного та 

вірусологічного контролю харчових виробництв» 

Предмет і зміст дисципліни «Санітарно-мікробіологічний та 

вірусологічний контроль харчових виробництв». Основні санітарно-

мікробіологічні та вірусологічні критерії безпечності харчових 

продуктів. Умовна класифікація харчових продуктів за придатністю до 

споживання. Епідемічна оцінка переробних підприємств. Санітарні 

вимоги до території підприємств із вироблення харчових продуктів. 
Циркуляція та виживання бактерій та вірусів у харчових продуктах. 

Види бактерій та вірусів, які мають ветеринарно-санітарне значення. 
Види харчових продуктів, які підлягають санітарно-мікробіологічному та 

вірусологічному контролю: молоко, молочнокислі продукти (сметана, 

сир, тверді сири, кефір, простокваша), м’ясні туші, м’ясні та рибні 

напівфабрикати, хліб, крупи, овочі, фрукти. 

2 

2 Тема: «Система НАССР» 

Концепція і принципи системи НАССР (системи аналізу ризиків, 

небезпечних чинників і контролю критичних точок). Якість та 

безпечність харчових продуктів НАССР – система гарантії харчової 

безпеки.  

2 

 

Розділ 2 Санітарно-мікробіологічні та вірусологічні критерії безпеки виробництв  

на підприємствах харчової промисловості 

 

3 Тема: «Організація санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю якості та управління безпечністю на підприємствах 

молочної промисловості»  
Концептуальні засади гарантій безпечності молочних продуктів. 
Порядок приймання молока і вершків, техніка відбору проб та 

підготовка їх до досліджень. Контроль якості готової продукції. 

Очищення, миття і дезінфекція приладдя молочного виробництва. 

Засоби для санітарного оброблення технологічного устаткування, 

інвентарю, тари. Фактори, що впливають на якість миття і дезінфекції 

устаткування, інвентарю, тари. Вимоги до якості дезінфекції 

технологічного устаткування, інвентарю, тари. 

2 

4 Тема: «Організація санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю для боєнь (критерії відповідно до законодавства ЄС). 

Гігієнічні нормативи за мікробіологічними та вірусологічними 

показниками. Контроль технологічних процесів та якості очищення, 

миття і дезінфекції технологічного устаткування, інвентарю, тари. 

Вимоги до якості дезінфекції технологічного устаткування, інвентарю, 

тари. 

2 
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1 2 3 

5 

 
Тема : «Організація санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю якості та управління безпечністю на підприємствах 

м'ясного виробництва» 

Загальний процес аналізу та оцінювання ризиків на підприємствах 

м'ясної промисловості. Основні фактори, що визначають якість та 

безпечність м'ясної продукції. Методи оцінки якості м'яса та його 

переробка. Контроль технологічних процесів на виробництві м'ясної 

продукції. Вплив технологічних факторів на якість та безпечність 

м'ясної продукції. Підготовка сировини. Очищення, миття і дезінфекція 

виробничого приладдя. Засоби для санітарного оброблення 

технологічного устаткування, інвентарю, тари. Фактори, що впливають 

на якість миття і дезінфекції устаткування, інвентарю, тари. Вимоги до 

якісті дезінфекції технологічного устаткування, інвентарю, тари. 

2 

6 Тема : «Організація санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю якості та управління безпечністю на підприємствах 

консервного та ковбасного виробництва»  
Загальний аналіз та оцінювання ризиків на підприємствах консервної та 

ковбасної промисловості. Основні фактори, що визначають якість та 

безпечність м'ясної продукції. Контроль технологічних процесів на 

виробництві консервної та ковбасної промисловості. Вплив 

технологічних факторів на якість та безпечність консервної й ковбасної 

продукції. Підготовка сировини. Очищення, миття і дезінфекція 

приладдя виробництва. Засоби для санітарного оброблення 

технологічного устаткування, інвентарю, тари. Фактори, що впливають 

на якість миття і дезінфекції устаткування, інвентарю, тари. Вимоги до 

якості дезінфекції технологічного устаткування, інвентарю, тари. 

2 

7 Тема : «Організація санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю якості та управління безпечністю на підприємствах із 

виробництва м'яса птиці, яєць та яєчних продуктів»  

Принципи реґламентування продукції за мікробіологічними та  

вірусологічними показниками. Гігієнічні нормативи за 

мікробіологічними та вірусологічними показниками. Мікробіологічні 

показники продукції які характеризують дотримання технологічних та 

санітарно-гігієнічних вимог за виготовлення, умов зберігання, реалізації 

та транспортування.  

2 

8 Тема: «Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний контроль 
якості та управління безпечністю на підприємствах із зернового, 

круп'яного, макаронного, хлібопекарського і кондитерського 

виробництва»  
Загальний аналіз і оцінювання ризиків на підприємствах із зернового, 

круп'яного, макаронного, хлібопекарського і кондитерського 

виробництва. Гігієнічні нормативи за мікробіологічними та 

вірусологічними показниками. 

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 

11-й семестр 

 

Розділ 1. Система контролю якості та управління безпечністю  

на підприємствах харчової промисловості 

 

1 Тема: «Організація та обладнання лабораторії з контролю 

безпечності харчових виробництв згідно вимог GMP. Техніка 

безпеки і правила роботи з досліджуваним матеріалом» 

Біобезпека роботи з інфекційними та індикаторними агентами. Техніка 

безпеки. Види боксів. Вимоги до фільтрів повітря. Контроль якості 

стерильних умов роботи. Контроль якості дезінфекції приміщень, 

інструментів та лабораторного посуду. Утилізація досліджуваного 

матеріалу, відпрацьованих матеріалів та реактивів. Структура, 

обладнання і режим роботи мікробіологічної та вірусологічної 

лабораторії. Організація робочого місця лікаря-бактеріолога і лікаря-

вірусолога згідно вимог GМР.  

2 

2 Тема: «Загальні принципи та особливості лабораторного 

дослідження харчових продуктів»  
Основні правила роботи з мікробовмісним і вірусовмісним матеріалами. 

Облік і зберігання бактерій та вірусів у лабораторії. Методи 

лабораторного дослідження мікробовмісного та вірусовмісного 

матеріалів: експресні, бактеріологічні, вірусологічні та ретроспективні. 

Загальні принципи санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

дослідження харчових продуктів. 

2 

 

Розділ 2. Санітарно-мікробіологічні та вірусологічні критерії безпеки виробництв  

на підприємствах харчової промисловості 

 

3 Тема: «Правила відбору матеріалу для лабораторного дослідження 

та сучасні методи санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю виробництва харчової продукції» 

 Основні вимоги за відбору досліджуваного матеріалу з різних об’єктів  

виробництв та готової харчової продукції для лабораторного 

дослідження. Техніка відбору, консервування, етикетування і 

транспортування досліджуваного матеріалу у лабораторію. Оформлення 

супровідної документації. 

2 

4 Тема: «Санітарно-мікробіологічне та вірусологічне дослідження 

води на підприємствах з виробництва харчової продукції» 

Водні об’єкти, які підлягають санітарно-мікробіологічному та 

вірусологічному дослідженню: питна вода, технічна вода, стічні води. 

Дослідження об’єктів із локального водозабору для господарсько-

виробничих потреб (вода відкритих і підземних водойм).Етапи 

санітарно-вірусологічного дослідження води: концентрація вірусів, 

деконтамінація вірусного концентрату, виділення вірусів на чутливих 

тест-об’єктах (культурах клітин, білих мишенятах), титрування та 

серологічна ідентифікація вірусів, інтерпретація результатів. Експрес-

методи ідентифікації вірусів у досліджуваних пробах води. 

2 



 

 

9 
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1 2 3 

5 Тема: «Санітарно-мікробіологічне та вірусологічне дослідження 

повітря та змивів з обладнання і предметів побуту у приміщеннях 

харчових виробництв» 

Етапи санітарно-мікробіологічнного та вірусологічного дослідження 

повітря і змивів з обладнання і предметів побуту: відбір проб, підготовка 

до дослідження, концентрація вірусів, деконтамінація вірусного 

концентрату, виділення вірусів на чутливих тест-об’єктах (курячих 

ембріонах, культурах клітин, білих мишенятах), титрування та 

серологічна ідентифікація вірусів, інтерпретація результатів. 

2 

6 Тема: «Збудники харчових токсикоінфекцій та токсикозів»  
Відбір матеріалів для бактеріологічного дослідження.Дослідження 

збудників харчових токсикоінфекцій із родів Escherichia, Salmonella, 

Proteus, Yersinia. Морфологія, культурально-біохімічні властивості,  

диференціація збудників. Дослідження збудників харчових токсикозів C. 

botulinum, С. рerfringens, S. aureus. Методи культивування анаеробів. 

Посів із патматеріалу на спеціальні поживні середовища. Виявлення 

токсину C. botulinum. Реакція плазмокоагуляції 

2 

7 Тема: «Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний контроль 

виробництва безпечної продукції на підприємствах молочної 

промисловості» 

Санітарно-мікробіологічне та вірусологічне дослідження виробництва 

молока, молочних продуктів та виробничого обладнання. Підготовка 

проб молока та молочних продуктів для дослідження. Визначення 

МАФАнМ, БГКП, S. аureus та ентеровірусів. 

2 

8 Тема: «Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний контроль 

виробництва безпечної продукції на підприємствах м'ясної 

промисловості» 

Санітарно-мікробіологічне та вірусологічне дослідження виробництва 

м'яса, м'ясних продуктів та виробничого обладнання. Підготовка проб 

м'яса та м'ясних продуктів для дослідження. Визначення МАФАнМ, 

БГКП Salmonella spp., S. аureus, C. botulinum, С. рerfringens та 

ентеровірусів. Санітарно-мікробіологічне та вірусологічне дослідження 

виробництва консервів, ковбасних виробів і виробничого обладнання. 

2 

Усього годин 16 
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3.4. Самостійна робота 

 

№ з/п 

Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

 

11-й семестр 

 

1 Тема: «Основи санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю харчових виробництв» 

Основні санітарно-мікробіологічні та вірусологічні методи досліджень 

харчових продуктів. 

6 

2 Тема: «Принципи системи НАССР»  
Програми-передумови та підготовчі кроки до розробки і впровадження 

системи НАССР. Методи мікробіологічного та вірусологічного  

аналізу. 

6 

3 Тема: «Організація санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю якості та управління безпечністю на підприємствах 

молочної промисловості»  
Шляхи потрапляння мікроорганізмів до молочних продуктів на різних 

етапах виробництва молока і молочних продуктів. 

8 

4 Тема: «Організація санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю для боєнь (критерії відповідно до законодавства ЄС). 

Критерії технологічних процесів для туш ВРХ, овець, кіз, свиней та 

птиці 

6 

5 Тема: «Організація санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю на підприємствах м'ясного виробництва»  
Контроль технологічних процесів за мікробіологічними та 

вірусологічними показниками. Ризики потрапляння мікроорганізмів до 

м’ясних продуктів на різних етапах виробництва  

8 

6 Тема : «Організація санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю якості та управління безпечністю на підприємствах 

консервного і ковбасного виробництва»  
Зміна мікрофлори фаршу при виробленні варених і напівкопчених 

ковбасних виробів та виробництва копченостей. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до виробництва м’ясних консервів та кулінарних м’ясних 

виробів.  

6 

7 Тема : «Організація санітарно-мікробіологічного та вірусологічного 

контролю на підприємствах із виробництва м'яса птиці, яєць та 

яєчних продуктів»  

Шляхи потрапляння бактерій та вірусів до яєць. Санітарно-

мікробіологічний та вірусологічний контроль виробництва кулінарних 

виробів за використання яєць та м’яса птиці. 

6 

8 Тема: «Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний контроль на 

підприємствах із зернового, круп'яного, макаронного, 

хлібопекарського і кондитерського виробництва»  
Мікроорганізми, що беруть участь у псуванні макаронних та 

кондитерських виробів. 

Строки виживання патогенних для людини вірусів в об’єктах довкілля і 

харчових продуктах. 

6 

4 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 36 

Усього годин 88 
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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. Циркуляція та виживання вірусів у харчових продуктах. 

2. Біологічно-активні речовини у харчових продуктах рослинного і тваринного 

походження.  

3. Санітарно-мікробіологічний контроль виробництва кулінарних рибних виробів.  

4. Фітопатогенна мікрофлора 

5. Фітопатогенні віруси. 
6. Пріони – збудники трансмісивних губчастоподібних енцефалопатій тварин і 

людини. 

7. Експрес-методи ідентифікації вірусів у матеріалі з об’єктів довкілля. 

8. Експрес-методи ідентифікації вірусів у харчових продуктах. 

9. Ідентифікація вірусів у матеріалі з об’єктів довкілля у ПЛР. 
10. Ідентифікація вірусів у харчових продуктах у ПЛР. 

 

5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний 

контроль харчових виробництв» 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 санітарно-

мікробіологічного та вірусологічного контролю харчових виробництв із метою розвитку в 

здобувачів вищої освіти наукового мислення та його використання за індикації санітарно-

показових і патогенних мікроорганізмів та вірусів. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

 вивчення методів індикації санітарно-показових мікроорганізмів та складання плану 

лабораторного дослідження в разі підозри наявності конкретного мікроорганізму. 

 засвоєння правил відбору матеріалу з об’єктів довкілля і харчових продуктів та його 

підготовки для лабораторного дослідження; 

 засвоєння методів швидкої індикації бактерій та вірусів безпосередньо в досліджуваних 

пробах, виділення чистих бактеріальних культур, ізоляції вірусів на чутливих 

лабораторних об’єктах та серологічної ідентифікації патогенів;  

 аналіз та узагальнення результатів лабораторного дослідження і висновок про наявність 

потенційної епідемічної небезпеки.  

На лабораторних заняттях практикується тестовий контроль та усне опитування.  
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6. Методи контролю 

Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється шляхом проведення поточного і 

залікового контролю. 

Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях упродовж семестру у 

вигляді тестування та усного опитування.  

Поточний тестовий контроль охоплює 2 теми лабораторних занять і 1 тему лекцій. 

Варіанти поточного тестового контролю включають 30 запитань. Тестові завдання мають  

4 варіанти відповідей. Результат тестового контролю оцінюється по 1 балу за одну вірну 

відповідь.  

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 

1 2 

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 під час заліку  

 

Оцінка 

залік 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

Зараховано 

 

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 

 

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 

 

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 

з можливістю 

повторного 

складання заліку 

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 

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. 

 

 

 



 

 

14 

14 

8. Навчально-методичне забезпечення 

 

1. Загальна мікробіологія. Лабораторний практикум для здобувачів другого ступеня вищої 

освіти (магістр), спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та 211 

«Ветеринарна медицина». Яремко О. В., Верхолюк М. М., Семанюк Н. В., Семанюк В. І., 

Пеленьо Р. А., Турко І. Б., Куляба О. В., Шах А. Є. Львів, ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького, 

2021. 82 с. 

2. Практична санітарна мікробіологія. Навчально-методичний посібник для здобувачів 

вищої освіти навчальних закладів IV рівня акредитації Міністерства освіти і науки України, 

які вивчають санітарну, технічну і харчову мікробіологію. Семанюк Н. В., Яремко О. В., 

Верхолюк М. М., Турко Я. І., Семанюк В. І., Турко І. Б., Пеленьо Р. А., Шах А. Є. ЛНУВМБ 

імені С.З.Ґжицького, 2021. 230 с. 

4. Калініна О. С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної 

дисципліни «Вірусологія». Розділ 3. Спеціальна вірусологія. Розділ 4. Санітарна вірусологія : 

навч.-метод. посіб. для студентів ІІІ курсу ФВГЕП. Львів : ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 

2020. 101 с. 

5. Калініна О. С. Класифікація та номенклатура вірусів хребетних тварин і людини : метод. 

розробка. Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018. 48 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. К.: НУХТ, 2011. 175 с. 

2. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Звір Г.І. Санітарна мікробіологія [для студ. вищ. навч. закл.]. 

Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 348 с. 

3. Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Павлова Ю. О. Вірусологія : підручник. Львів : ЛНУ імені 

І.Франка, 2018. 536 с. 

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

Аграрна освіта, 2010. 284 с. 

7. Довідник мікробіологічних методів дослідження харчових продуктів і кормів для тварин 

згідно з міжнародними стандартами / В.М. Івченко, В.В. Шарандак, М.В. Козак, О.І. 

Горбатюк. Біла Церква, 2006. 264 с.  

8. Калініна О. С., Панікар І. І., Скибіцький В. Г. Ветеринарна вірусологія: підручник; 2-ге 

вид., перероб. і доп. Київ : Нічлава, 2015. 262 с. 

9. Посібник для малих та середніх підприємств молокопереробної галузі з підготовки та 

впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції 

НАССР. Київ, 2010. 200 с.  

10. Посібник для малих та середніх підприємств м'ясопереробної галузі з підготовки та 

впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції 

НАССР. Київ, 2011. 236 с. 

11. Скибіцький В. Г., Калініна О. С., Козловська Г. В. Ветеринарно-санітарна вірусологія : 

підручник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 416 с. 

 

Допоміжна 

1. Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Павлова Ю. О. Загальна вірусологія : навч. посіб. Львів : 

ЛНУ імені І.Франка, 2010. 264 с. 
2. Івченко В. М., Шарандак В. В., Горбатюк О. І., Козак М. В. Довідник мікробіологічних 

методів дослідження харчових продуктів і кормів для тварин згідно з міжнародними 

стандартами. Біла Церква, 2006. 264 с. 

3. Калініна О. С., Панікар І. І., Скибіцький В. Г. Ветеринарна вірусологія : підручник. Київ : 

Вища освіта, 2004. 432 с. 
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4. Мікробіологія молока та молочних продуктів / В. Г. Скибіцький та ін.. Вінниця: 

Едельвейс і К., 2008. 412 с.  

3. Мікробіологія м’яса та м’ясопродуктів (практикум) / В. В. Власенко та ін. Вінниця, 

«Едельвейс і К», 2008. 132 с. 

4. Практикум з ветеринарної вірусології : навч. посіб. / В. Г. Скибіцький та ін. Київ : Вища 

освіта, 2005. 208 с. 

5. 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 с. 

5. Якубчак О.М., Загребельний В.О., Мідик С.В., Лапа О.Ю. Оцінка та управління ризиками 

в харчовому ланцюзі : [навч. посібник]. Київ, 2015. 139 с. 
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6.https://ips.ligazakon.net/document/view/RE21633?an=1&ed=2012_07_19 

7.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0857-18#Text 

8.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1464-18#Text 

9.http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/3941-10.08.2018.pdf 
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