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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Семестр 3   

Кількість кредитів/годин 7/210 7/210 

Усього годин аудиторної роботи 112 20 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 48 8 

  практичні заняття, год.   

 лабораторні заняття, год. 64 12 

семінарські заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи 98 190 

Форма контролю  Екзамен Екзамен 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу здобувача вищої освіти у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 53,3 % 

для заочної форми здобуття освіти – 9,5 %  
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2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія та вірусологія» 

є морфологія, систематика, фізіологія та особливості метаболізму різних груп 

мікроорганізмів – потенційних об’єктів біотехнології. 

Мета навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія та вірусологія» – надання 

здобувачам вищої освіти наукових основ культивування мікроорганізмів та біохімічних 

основ процесів їхнього метаболізму для одержання цільових метаболітів, значення впливу 

складу живильного середовища і зовнішніх факторів на швидкість накопичення продуктів 

метаболізму та їхні властивості 

Вивчення навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія та вірусологія» ґрунтується 

на таких засвоєних навчальних дисциплінах:  

ОК 3. Українська мова (за проф. спрямуванням); 

ОК 6. Іноземна мова (за проф. спрямуванням); 

ОК 19. Біологія клітин; 

ОК 13. Фізична та колоїдна хімія;  

ОК 12. Органічна хімія.  

Здобуті знання з «Загальної мікробіології та вірусології» є основою для вивчення 

наступних навчальних дисциплін:  

ОК 16. Біохімія та біотехнологія рослин; 

ОК 23. Загальна біотехнологія; 

ОК 15. Біохімія мікроорганізмів; 

ОК 21. Загальна та молекулярна генетика; 

ОК 22. Молекулярна біологія;  

ОК 26. Клітинна інженерія. 

 

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

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

необхідних компетентностей:  

 загальні компетентності:  

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК1); 

 спеціальні (фахові) компетентності:  

здатність працювати з біологічними агентами, які використовуються у 

біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини, віруси, окремі їхні 

компоненти) (СК4). 

 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання: 

вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та 

біологічного походження, використовуючи відповідні методи (ПРН2); 

вміти розраховувати склад поживних середовищ, визначати особливості їхнього 

приготування та стерилізації, здійснювати контроль якості сировини та готової продукції 

на основі знань про фізико-хімічні властивості органічних та неорганічних речовин 

(ПРН3); 

вміти визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості органічних сполук, 

що входять до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди) 

(ПРН6); 

вміти застосовувати знання складу та структури клітин різних біологічних агентів для 

визначення оптимальних умов культивування та потенціалу використання досліджуваних 

клітин у біотехнології (ПРН7); 



 3 

вміти виділяти з природних субстратів та ідентифікувати мікроорганізми різних 

систематичних груп. Визначати морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні 

властивості різних біологічних агентів (ПРН8); 

вміти складати базові поживні середовища для вирощування різних біологічних 

агентів. Оцінювати особливості росту біологічних агентів на середовищах різного складу 

(ПРН9); 

вміти здійснювати базові генетичні та цитологічні дослідження з вдосконалення і 

підвищення біосинтетичної здатності біологічних агентів з урахуванням принципів 

біобезпеки, біозахисту та біоетики (індукований мутагенез з використанням фізичних і 

хімічних мутагенних факторів, відбір та накопичення ауксотрофних мутантів, 

перенесення генетичної інформації тощо) (ПРН11); 

використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-хімічні та біохімічні 

методи, вміти здійснювати хімічний контроль (визначення концентрації розчинів 

дезінфікувальних засобів, титрувальних агентів, концентрації компонентів поживного 

середовища тощо), технологічний контроль (концентрації джерел вуглецю та азоту у 

культуральній рідині упродовж процесу; концентрації цільового продукту); 

мікробіологічний контроль (визначення мікробіологічної чистоти поживних середовищ 

після стерилізації, мікробіологічної чистоти біологічного агента тощо), мікробіологічної 

чистоти та стерильності біотехнологічних продуктів різного призначення. (ПРН12); 

вміти обґрунтувати вибір біологічного агента, складу поживного середовища і 

способу культивування, необхідних допоміжних робіт та основних стадій технологічного 

процесу (ПРН14). 
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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) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. С.р л п лаб. ін

д 

с. р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Морфологія, систематика, фізіологія та генетика мікроорганізмів 

Тема 1. Мікробіологія: 

значення, досягнення 

та завдання.  

8 2  2  4 9 -  1  8 

Тема 2. Систематика 

мікроорганізмів. 

8 2  2  4 10 1  1  8 

Тема 3. Морфологія 

бактерій. Будова 

бактеріальної клітини. 

8 2  2  4 10 1  1  8 

Тема 4. Живлення 

мікроорганізмів. 

10 2  4  4 9 -  1  8 

Тема 5. Біохімічні 

процеси, які 

здійснюються 

мікроорганізмами. 

10 2  4  4 9 -  1  8 

Тема 6. Ріст і 

розмноження 

мікроорганізмів. 

10 2  4  4 9 -  1  8 

Тема 7. Генетика 

мікроорганізмів. 

10 2  4  4 8 -  -  8 

Тема 8. Вплив 

чинників довкілля на 

мікроорганізми. 

8 2  2  4 6 -  -  6 

Разом за розділом 72 16  24  32 70 2  6  62 

Розділ 2. Морфологія актиноміцетів і еукаріотів та їхнє промислове використання 

Тема 1. Морфологія 

плісеневих грибів.  

8 2  2  4 9 -  1  8 

Тема 2. Екологічні 

групи актиноміцетів  

і плісеневих грибів.  

10 2  4  4 9 -  1  8 

Тема 3. Морфологія 

дріжджів. 

10 2  4  4 9 -  1  8 

Тема 4. Пробіотичні 

властивості 

молочнокислих 

бактерій. 

8 2  2  4 9 1  -  8 

Тема 5. Пропіоново-

кислі та 

біфідобактерії. 

8 2  2  4 9 1  -  8 

Тема 6. 

Фітопатогенні 

бактерії. 

8 2  2  4 9 1  -  8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 7. Санітарно-

показові 

мікроорганізми. 

8 2  2  4 8 -  -  8 

Тема 8. Промислові 

мікроорганізми. 

8 2  2  4 8 -  -  8 

Тема 9. Біосфера і 

поширення 

мікроорганізмів. 

8 2  2  4 9 1  -  8 

Тема 10. Контроль 

технічно-шкідливих 

мікроорганізмів. 

8 2  2  4 8 -  -  8 

Разом за розділом 84 20  24  40 87 4  3  80 

Розділ 3. Фундаментальні властивості вірусів 

Тема 1. Природа, 

структурна 

організація та 

хімічний склад 

вірусів 

10 2  4  4 9 -  1  8 

Тема 2. Класифікація 

та репродукція 

вірусів. 

10 2  2  6 9 1  -  8 

Тема 3. Генетика 

вірусів. 

10 2  4  4 8 -  -  8 

Тема 4. 

Використання 

культур клітин у 

біотехнології. 

8 2  2  4 8 -  -  8 

Тема 5. Фітовіруси. 8 2  2  4 9 -  1  8 

Тема 6. Бактеріофаги. 8 2  2  4 10 1  1  8 

Разом за розділом 54 12  16  26 53 2  3  48 

Усього годин  210 48  64  98 210 8  12  190 

 

 

 

  



 6 

3.2. Лекційні заняття 

 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

Розділ 1. Морфологія, систематика, фізіологія та генетика мікроорганізмів 

1 Тема: «Мікробіологія: значення, досягнення та завдання» 

Предмет, методи і завдання мікробіології. Історія розвитку 

мікробіології. Видатні вітчизняні мікробіологи. Досягнення сучасної 

мікробіології та її застосування у різних галузях народного 

господарства.  

2 - 

2 Тема: «Систематика мікроорганізмів»  

Основні принципи систематики мікроорганізмів: домен, царство, 

тип, клас, порядок, родина, рід, вид. Систематика і номенклатура 

мікроорганізмів: бактерії, актиноміцети, дріжджі, водорості, 

найпростіші, багатоклітинні міцеліальні (нитчасті) гриби, 

мікоплазми. Класифікація та ідентифікація бактерій. 

2 1 

3 Тема: «Морфологія бактерій. Будова бактеріальної клітини» 

Морфологія і класифікація мікроорганізмів. Прокаріоти та їхня 

характеристика. Еукаріоти та їхня характеристика. Особливості 

будови клітин прокаріотів та еукаріотів. Основні і тимчасові 

структури бактерій. Особливості будови клітинної стінки 

грамнегативних і грампозитивних бактерій. Внутрішньоклітинні 

структури мікроорганізмів: клітинна стінка, цитоплазматична 

мембрана, цитоплазма, ядро (нуклеоїд), плазміди, запасні речовини. 

Морфологія спірохет, лептоспір, мікоплазм, рикетсій, хламідій. 

Джгутики, капсули і спори бактерій. 

2 1 

4 Тема: «Живлення і дихання мікроорганізмів» 

Живлення мікроорганізмів та його метаболізм. Механізм 

надходження поживних речовин у мікробну клітину. Джерела 

вуглецю, азоту, водню і зольних елементів для бактерій. Типи 

живлення. Класифікація мікроорганізмів за типом живлення. Роль 

ферментів у життєдіяльності бактерій. Хімічна природа і 

класифікація ферментів.  

Дихання мікроорганізмів. Класифікація мікроорганізмів за типом 

дихання. Поняття про катаболізм та енергетичні процеси. 

Особливості біологічного окислення.  

2 - 

5 Тема: «Біохімічні процеси, які здійснюються мікроорганізмами»  

Біосинтетичні процеси у мікроорганізмів. Біосинтез білків, ліпідів, 

поліцукрів, нуклеїнових кислот. Пігментоутворення і 

токсиноутворення у бактерій. 

Бродіння, його види, збудники та хімізм. Спиртове бродіння.  

Молочнокисле бродіння (гомо- і гетероферментативне). 

Маслянокисле бродіння. Пропіоновокисле бродіння. Оцтовокисле 

бродіння. Регулювання процесів бродіння зміною умов середовища. 

Промислове використання процесів бродіння. 

2 - 

6 Тема: «Ріст і розмноження мікроорганізмів» 
Фізіологія росту мікроорганізмів. Визначення росту. Розмноження 

бактерій. Ріст бактерій у чистій популяції. Методи визначення 

концентрації бактерій і біомаси. Ріст бактерій у періодичній 

культурі. Параметри кривої росту. Ріст бактерій у безперервній 

культурі. Принципові відмінності між періодичною і безперервною 

культурами. Синхронні культури.  

2 - 
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1 2 3 4 

7 Тема: «Генетика мікроорганізмів» 

Будова клітинного генетичного апарату. Організація генетичного 

апарату у прокаріотів. Спадковість і мінливість у мікроорганізмів. 

Реплікація ДНК. Механізм переносу генетичної інформації. 

Модифікації і мутації бактерій. Генетичні рекомбінації прокаріотів. 

Трансформація, трансдукція, кон’югація.  

Позахромосомні елементи спадковості. Основи генної інженерії. 

2 - 

8 Тема: «Вплив чинників довкілля на мікроорганізми» 

Екологія мікроорганізмів. Форми взаємовідносин макро- і 

мікроорганізмів: симбіоз, коменсалізм, сателізм, синергізм, 

паразитизм, антагонізм. Психрофіли, мезофіли, термофіли. Вплив 

фізичних факторів: температури, висушування, променевої енергії, 

іонізуючого випромінювання, ультразвуку. Вплив хімічних 

факторів. Вплив біологічних факторів.  

Антибіотики, бактеріофаги. Бактерицидна, бактеріостатична дія.  

2 - 

Розділ 2. Морфологія актиноміцетів і еукаріотів та їхнє промислове використання 

9 Тема: «Морфологія плісеневих грибів»  
Історія, основні напрями і перспективи розвитку мікології.  

Класифікація, морфологія та будова мікроскопічних 

одноклітинних та багатоклітинних грибів. Особливості структури 

мембрани і клітинної стінки. Способи живлення та розмноження 

грибів. Диморфізм грибів. Поширення плісеневих грибів у природі. 

Практичне значення плісеневих грибів у біотехнології. 

2 - 

10 Тема: «Екологічні групи актиноміцетів і плісеневих грибів»  

Актиноміцети та їхня морфологія. Екологічні групи актиноміцетів і 

грибів: ґрунтові гриби; гриби повітря; водні гриби; фітопатогенні 

гриби; гриби, які розщеплюють деревину; гриби, патогенні для 

людини і тварин. Гриби, які спричинюють псування промислових 

виробів, матеріалів, споруд. 

2 - 

11 Тема: «Морфологія дріжджів» 

Дріжджі, історія їхнього вивчення. Класифікація та особливості 

метаболізму дріжджів. Життєвий цикл дріжджів. Анаморфи. 

Телеоморфи. Вивчення морфології  дріжджів роду Saccharomycеs. 

Поширення дріжджів у природі. Застосування дріжджів у 

біотехнології. Хлібопечення. Виноробство. Пивоваріння і 

квасоваріння. Чайний гриб.  

Сучасне використання дріжджів. Патогенні дріжджі. 

2 - 

12 Тема: «Пробіотичні властивості молочнокислих бактерій» 

Роль молочнокислих бактерій та їхнє широке використання в 

різних галузях народного господарства. Антагоністична активність 

молочнокислих бактерій щодо патогенних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів.  

Перспектива застосування препаратів із молочнокислих бактерій у 

медицині.  

2 1 

13 Тема: «Пропіоновокислі та біфідобактерії» 

Характеристика бактерій роду Propionibacterium. 

Імуномодулювальні та антиоксидантні властивості 

пропіоновокислих бактерій.   

Характеристика бактерій роду Bifidobacterium. Їхня роль для 

організму людини.  

Вплив біфідобактерій на патогенні та умовно-патогенні 

мікроорганізми.  

2 1 
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14 Тема: «Фітопатогенні бактерії» 

Фітопатогенні бактерії роду Pseudomonas, Xanthomonas, їхня 

загальна характеристика та значення. Принципи діагностики. 

Профілактика захисту рослин.   

2 1 

15 Тема: «Санітарно-показові мікроорганізми»  

Санітарно-показові мікроорганізми та їхнє використання для 

мікробіологічної оцінки об’єктів, за якими здійснюється контроль і 

нагляд. 

2 - 

16 Тема: «Промислові мікроорганізми» 
Бактерії, дріжджі, плісеневі гриби, що використовуються в 

біотехнології. Продукти, що синтезуються промисловими 

мікроорганізмами. Переваги мікроорганізмів порівняно з вищими 

організмами для синтезу біологічно активних речовин. Вимоги до 

промислових штамів мікроорганізмів. Виділення продуцентів із 

природних джерел. Ступінчаста селекція промислових 

мікроорганізмів. Використання закономірностей регуляції 

метаболізму в конструюванні промислових мікроорганізмів. 

Принципи використання мутагенів в селекції мікроорганізмів. 

2 - 

17 Тема: «Біосфера і поширення мікроорганізмів» 
Поширення мікроорганізмів у біосфері. Мікрофлора повітря. 

Мікрофлора ґрунту. Мікрофлора води. Мікрофлора прісних і 

солоних водойм. Мікробне число, колі-титр, колі-індекс. Роль 

мікроорганізмів в очищенні стічних вод і самоочищенні водойм. 

Участь мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі. 

Перетворення мікроорганізмами сполук азоту у природі. 

Симбіотичні та вільноживучі азотфіксатори. Роль мікроорганізмів у 

перетворенні сполук вуглецю. Кругообіг сірки, фосфору, заліза. 

2 1 

18 Тема: «Контроль технічно-шкідливих мікроорганізмів» 

Мікробіологічний контроль технічно-шкідливих мікроорганізмів 

на підприємствах молочної промисловості. Мікробіологічний 

контроль на підприємствах м’ясної промисловості.  Класифікація 

збудників харчових захворювань. 

2 - 

Розділ 3. Фундаментальні властивості вірусів 

19 Тема: «Природа, структурна організація та хімічний склад 

вірусів» 

Історія відкриття вірусів. Основні періоди розвитку вірусології. 

Зміна поглядів на природу вірусів. Основні гіпотези щодо 

походження вірусів. Фізична структура вірусів. Хімічний склад 

вірусів: нуклеїнові кислоти, білки, ліпіди, вуглеводи, компоненти 

клітини-хазяїна. 

2 - 

20 Тема: «Класифікація та репродукція вірусів» 

Критерії сучасної класифікації вірусів. Особливості репродукції 

вірусів. Адсорбція 8ізигенни. Проникнення 8ізигенни у клітини. 

Депротеїнізація (роздягання) 8ізигенни. Транскрипція вірусних 

геномів. Трансляція вірусних іРНК. Реплікація вірусних геномів. 

Формування 8ізигенни. Вихід 8ізигенни із клітин.  

2 1 

21 Тема: «Генетика вірусів» 

Структурна організація вірусного геному. Популяційна структура 

вірусів. Спадкова мінливість вірусів: мутації, рекомбінації, 

включення у вірусний геном генетичного матеріалу клітини-хазяїна, 

потік генів. Генетичні та негенетичні взаємодії вірусів. Основи 

генної інженерії у вірусології. 

2 - 
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22 Тема: «Використання культур клітин у біотехнології» 

Основні системи промислового культивування клітин тварин. 

Масштабне культивування вірусів в одношарових і суспензійних 

культурах клітин. Клітинні субстрати – продуценти біологічно 

активних речовин: інтерферонів, гормонів, інсуліну, вірусних 

антигенів. 

2 - 

23 Тема: «Фітовіруси» 

Класифікація, структура та хімічний склад фітовірусів. Особливості 

взаємодії фітовірусів із клітинами. Транспорт та шляхи 

передавання вірусів рослин. Вплив вірусної інфекції на ріст і 

розвиток рослинного організму. Імунність, надчутливість, 

толерантність, системне ураження рослин. Рослини-індикатори. 

Фітопатогенні віруси, що циркулюють на території України. 

2 - 

24 Тема: «Бактеріофаги» 

Класифікація та структурна організація бактеріофагів. Взаємодія 

бактеріофагів із клітинами. Вірулентні (літичні) та помірні 

бактеріофаги. Бактеріофаги як вектори в генній інженерії. 

Біотехнологічні методи молекулярного клонування. Косміди. 

Фазміди. Використання бактеріофагів у молочній промисловості. 

2 1 

Усього годин 48 8 
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3.3. Лабораторні заняття 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

Розділ 1. Морфологія, систематика, фізіологія та генетика мікроорганізмів 

1 Тема: «Мікробіологічна лабораторія. Дослідження форм 

мікроорганізмів» 

Мікробіологічна лабораторія, структура, завдання та особливості 

роботи. Техніка безпеки в лабораторії. Методи дослідження 

мікроорганізмів. Типи світлових мікроскопів та їхні імерсійні 

системи. Техніка бактеріоскопічного дослідження. Дослідження 

форм мікробів. 

2 1 

2 Тема: «Виготовлення препаратів для мікроскопії. Прості методи 

фарбування мікроорганізмів. Визначення рухливості 

мікроорганізмів» 

Виготовлення препаратів-мазків для мікроскопії. Прості методи 

фарбування бактерій. Визначення рухливості бактерій методом 

висячої та придушеної краплі. Поділ мікроорганізмів за типом 

розташування джгутиків. 

2 1 

3 Тема: «Складні методи фарбування мікроорганізмів» 

Фарби, що використовуються у мікробіології. Виготовлення робочих 

розчинів фарб. Фарбування бактерій за методом Грама і Ціль-

Нільсена. Оцінка результатів фарбування. 

2 1 

4 Тема: «Фарбування спор і капсул бактерій»  
Фарбування спор бактерій за Златогоровим, Меллером і Пєшковим.  

Фарбування капсул бактерій за методами Міхіна, Ольта, 

Романовського-Гімза і Ребігера. Оцінка результатів фарбування. 

2 - 

5 Тема: «Поживні середовища для культивування 

мікроорганізмів. Стерилізація»  

Вимоги до поживних середовищ. Класифікація поживних 

середовищ. Виготовлення поживних середовищ.  

Методи стерилізації (фізичні, хімічні, біологічні). Об’єкти та режими 

стерилізації. 

2 1 

6 Тема: «Культивування аеробів та анаеробів»  
Техніка посіву бактерій на рідкі, напівщільні та щільні поживні 

середовища. Особливості культивування аеробів та анаеробів. 

2 - 

7 Тема: «Методи виділення чистих культур мікроорганізмів»  

Методи виділення чистих культур аеробних та анаеробних 

мікроорганізмів. Оцінка чистоти мікробної культури.  

2 1 

8 Тема: «Дослідження культуральних і біохімічних властивостей 

мікроорганізмів» 

Особливості росту мікроорганізмів на поживних середовищах. 

Методи визначення протеолітичних, цукролітичних, гемолітичних і 

редукційних властивостей мікроорганізмів. Критерії оцінки. 

2 - 

9 Тема: «Визначення виду мікроорганізмів та їхньої чутливості до 

антитибіотиків» 

Основні принципи визначення виду мікроорганізмів. Визначення 

чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. 

2 1 
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Розділ 2. Морфологія актиноміцетів і еукаріотів та їхнє промислове використання 

10 Тема: «Морфологія актиноміцетів та одноклітинних плісеневих  

грибів»  

Систематика і характеристика актиноміцетів та плісеневих грибів із 

роду Mucor. Вивчення морфології  актиноміцетів та плісеневих 

грибів з роду Mucor. 

2 1 

11 Тема: «Морфологія багатоклітинних плісеневих грибів» 

Систематика та характеристика плісеневих грибів. Вивчення 

морфології грибів із родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium. 

Використання плісеневих грибів у біотехнології. 

2 1 

12 Тема: «Морфологія і систематика дріжджів» 

Вивчення морфологічних, культуральних і біохімічних властивостей 

дріжджів роду Saccharomycеs. 

2 1 

13 Тема: «Промислове використання дріжджів» 

Мікробіологічний контроль росту дріжджів за промислового їх 

використання 

2 - 

14 Тема: «Вплив факторів зовнішнього середовища на 

мікроорганізми» 

Визначення антагоністичної активності мікроорганізмів. 

2 -- 

15 Тема: «Вплив факторів зовнішнього середовища на 

мікроорганізми» 

Дослідження здатності мікроорганізмів утворювати біоплівки. 

2 - 

16 Тема: «Санітарно-показові мікроорганізми» 

Особливості відбирання біологічного матеріалу для санітарного -

мікробіологічного дослідження. 

2 - 

17 Тема: «Санітарно-показові мікроорганізми» 

Вивчення морфологічних, культуральних і біохімічних властивостей 

санітарно-показових мікроорганізмів. 

2 - 

18 Тема: «Промислові мікроорганізми та їхнє використання у 

промисловості» 

Характеристика промислових мікроорганізмів та їхнє практичне 

використання. Облік мікрофлори, виділеної з об’єктів довкілля. 

2 - 

19 Тема: «Дослідження мікрофлори довкілля» 

Бактеріологічне дослідження повітря, води, ґрунту. Мікробне число, 

колі-титр, колі-індекс. Роль мікроорганізмів в очищенні стічних вод і 

самоочищенні водоймищ. 

2 - 

20 Тема: «Участь мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі» 

Кількісний та якісний облік виділених мікроорганізмів з повітря, 

води та ґрунту. 

2 - 

Розділ 3. Фундаментальні властивості вірусів 

21 Тема: «Структура, обладнання і режим роботи вірусологічної 

лабораторії та методи дослідження вірусів»  

Структура, обладнання і режим роботи вірусологічної лабораторії. 

Основні правила роботи з вірусовмісним матеріалом. Облік і 

зберігання вірусів у лабораторії. Підготовка вірусовмісного 

матеріалу для дослідження. Методи лабораторного дослідження 

біологічного матеріалу. 

2 1 

22 Тема: «Індикація вірусів у біологічному матеріалі за наявністю 

11ізигенни і тілець-включень» 

Віріон – неактивна форма існування вірусів. Виявлення 11ізигенни 

вірусів віспи методом світлової мікроскопії (11ізигенних11я). 

2 - 
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 Електронна та імуноелектронна мікроскопія. Внутрішньоклітинні 

тільця-включення вірусів, їхня природа і діагностичне значення. 

  

23 Тема: «Індикація в досліджуваному матеріалі вірусних 

нуклеїнових кислот молекулярно-генетичними методами» 

Суть методу ДНК-зондів і ПЛР. Виділення з досліджуваного 

матеріалу нуклеїнових кислот. Етапи індикації вірусних нуклеїнових 

кислот методом ДНК-зондів і у ПЛР. 

2  

24 Тема: «Культивування вірусів в організмі лабораторних тварин» 

Мета використання лабораторних тварин у вірусології та вимоги до 

них. Методи експериментального зараження і техніка розтину 

лабораторних тварин. Індикація вірусів. 

2 - 

25 Тема: «Культивування вірусів у курячих ембріонах» 

Мета використання курячих ембріонів у вірусології та вимоги до 

них. Методи експериментального зараження і техніка розтину 

курячих ембріонів. Індикація вірусів. 

2 - 

26 Тема: «Культивування вірусів у культурах клітин»  

Значення культур клітин для розвитку вірусології та мета 

використання. Класифікація культур клітин, принцип їхнього 

виготовлення. Переваги і недоліки. Розчини і живильні середовища 

для культур клітин.  

2  

27 Тема: «Індикація вірусів у культурах клітин» 

Методика зараження культур клітин. Індикація вірусів у культурах 

клітин за цитопатогенною дією, трансформувальним ефектом, 

гемадсорбцією, утворенням бляшок і кольоровою пробою. 

2  

28 Тема: «Серологічні реакції» 

Суть і загальні принципи постановки РН, РЗГА, РЗК, РІФ та ІФА. 

2 - 

29 Тема: «Загальні принципи санітарно-вірусологічного 

дослідження об’єктів довкілля» 

Основні об’єкти санітарно-вірусологічного дослідження: стічні води; 

вода відкритих водойм для господарсько-побутових потреб; ґрунт та 

осад стічних вод; повітря лікувальних закладів; Етапи санітарно-

вірусологічного дослідження: відбір проб, підготовка до 

дослідження, концентрація вірусів, деконтамінація вірусного 

концентрату, виділення вірусів на чутливих тест-об’єктах та 

серологічна ідентифікація вірусів, інтерпретація результатів.  

2  

30 Тема: «Виділення, очищення та концентрування фітовірусів» 

Виділення та освітлення фітовірусів. Екстракція фітовірусів із 

рослини. Освітлення екстракту органічними розчинниками. 

Методи концентрування та очищення фітовірусів. Концентрування 

вірусної суспензії. Отримання вірусовмісного матеріалу з 

інфікованих рослин. 

2 1 

31 Тема: «Виділення бактеріофагів» 
Виділення бактеріофагів із довкілля. Титрування бактеріофагів на 

рідких (за Апельманом) поживних середовищах. Спот-тест. 

2  

32 Тема: «Виділення бактеріофагів» 

Титрування бактеріофагів на щільних (за Граціа) поживних 

середовищах. Виділення фагів із 12ізигенних культур. 

2 1 

Усього годин 64 12 
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3.4. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

1 Тема: «Перспективи розвитку мікробіології. Морфологія 

бактерій та їхня систематика»  

Перспективи розвитку мікробіології в біотехнології. Морфологія 

спірохет, лептоспір, мікоплазм, рикетсій, хламідій. Форми і 

розміри бактерій незвичних форм, їхня хімічна будова.  

4  12 

2 Тема: «Ферменти, вітаміни та їхня роль у життєдіяльності  

мікроорганізмів» 

Хімічна природа та класифікація ферментів. Вітаміни і ростові 

речовини.  

4 8 

3 Тема: «Генетика мікроорганізмів» 

ДНК-хромосоми і плазміди. Роль плазмід у формуванні умовно-

патогенних бактерій. Хромосомний контроль синтезу білка. 

2 4 

4 Тема «Використання плісеневих грибів у біотехнології» 

Біотехнологічні функції плісеневих грибів. Використання 

плісеневих грибів для одержання антибіотиків (пеніциліни, 

цефалоспорини), гібберелінів і цитокінінів, каротиноїдів 

(астаксантин), білків Candida, Saccharomyces lipolitica, сирів типу 

рокфор і камамбер (пеніцили); соєвого соусу (Aspergillus oryzae). 

6 10 

5 Тема «Використання дріжджів у біотехнології» 

Біотехнологічні функції дріжджів. 

4 10 

6 Тема: «Характеристика промислових мікроорганізмів»  

Сучасні методи отримання нових форм промислових 

мікроорганізмів. 

4 8 

7 Тема: «Таксономія та номенклатура вірусів» 

Класифікація вірусів людини і тварин. Класифікація вірусів рослин. 

Класифікація вірусів бактерій.  

8 10 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 66 128 

Усього годин 98 190 
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4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

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

поточний контроль, протягом семестру їм може додатково надаватися індивідуальне 

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

1. Характеристика мікроорганізмів національних кисломолочних продуктів лікувально-

профілактичного харчування. 

2. Характеристика мікроорганізмів біфідовмісних продуктів. 

3. Види взаємодії між мікроорганізмами в процесі їхньої життєдіяльності. 

4. Біфідобактерії, їхнє застосування. 

5. Реалізація генетичної інформації в бактеріофагів. 

6. Особливості культивування вірусів. 

7. Пробіотичні властивості молочнокислих бактерій. 

8. Визначні досягнення українських мікробіологів. 

9. Спиртове бродіння, збудники бродіння, умови та хімізм бродіння. 

10. Молочнокисле бродіння. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія та вірусологія» 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 загальної 

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

та його використання при проведенні мікробіологічних та вірусологічних досліджень. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

 вивчення методів лабораторної ідентифікації мікроорганізмів, та вплив їх на об’єкти 

довкілля. 

 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 

Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється шляхом проведення поточного та 

екзаменаційного контролю. 

Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях упродовж навчального 

семестру у вигляді тестування, усного опитування та розв’язання діагностичних завдань.  

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою. Варіанти екзаменаційних робіт включають тестові та 

описові запитання. 
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

7.1. Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання 

 

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 оцінок 

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

                50 × САЗ   

ПК =  ――――――――― ,  де: 

5 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх оцінок отриманих здобувачем вищої освіти  

                 (з точністю до 0,01); 

                 5 – максимально можливе САЗ. 

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

під час поточного контролю 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

Відмінно 

Здобувач вищої освіти демонструє повні й міцні знання програмного 

матеріалу навчальної дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає 

необхідні рішення в різних практичних завданнях, уміє включатися в 

дискусії та може відстоювати власну позицію. 

Добре 

Здобувач вищої освіти демонструє добрі знання, добре володіє 

програмним матеріалом навчальної дисципліни, вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних завдань. Проте 

допускає окремі незначні помилки, які вміє самостійно виправляти. 

Задовільно 

Здобувач вищої освіти засвоїв основний теоретичний матеріал 

навчальної дисципліни, розуміє практичні завдання, має пропозиції 

щодо їхнього вирішення. Проте допускає значну кількість неточностей і 

грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Незадовільно 

 

Відповіді здобувача вищої освіти на теоретичні й практичні завдання 

навчальної дисципліни здебільшого є неправильними і 

необґрунтованими. Цілісність розуміння програмного матеріалу з 

навчальної дисципліни відсутня. 

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

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

відповідно до таблиці 2 і заноситься в додаток до диплому фахівця. 
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Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

 

Оцінка 

 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

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. 

Добре 

82 – 89 В Здобувач вищої освіти демонструє добрі 

знання, добре володіє програмним матеріалом 

навчальної дисципліни, вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні 

практичних завдань. Проте допускає окремі 

незначні помилки, які вміє самостійно 

виправляти. 

74 – 81 С Здобувач вищої освіти в цілому добре знає 

основні теоретичні положення програмного 

матеріалу навчальної дисципліни та 

використовує їх для правильного вирішення 

практичних завдань.  

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. 

Незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

екзамену 

35 – 59 FX Незважаючи на виконання робочої програми 

навчальної дисципліни, відповіді здобувача 

вищої освіти на теоретичні й практичні 

завдання здебільшого є невірними та 

необґрунтованими. Цілісність розуміння 

програмного матеріалу з навчальної 

дисципліни відсутні. 

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. 
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8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Бенч О. О., Калініна О. С., Семанюк Н. В. Навчально-методичні рекомендації для 

лабораторних занять з мікробіології і вірусології для студентів ІІ курсу ФХТБ. 

Морфологія та особливості розмноження грибів, особливості організації вірусів. 

Екологія мікроорганізмів. Львів, 2018. 39 с. 

2. Бенч О. О., Семанюк Н. В. Засоби діагностики успішності навчання із дисципліни 

«Загальна мікробіологія і вірусологія» для студентів ІІ курсу ФХТБ. Львів, 2018. 120 с. 

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

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

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

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

С. З. Ґжицького, 2021. 82 с. 

4. Імунологія. Лабораторний практикум для здобувачів другого ступеня вищої освіти 

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

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

В. І. Семанюк, Р. А. Пеленьо, І. Б. Турко. Львів, ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2021. 

53 с. 

5. 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. / Н. В. Семанюк, 

О. В. Яремко, М. М. Верхолюк, Я. І. Турко, В. І. Семанюк, І. Б. Турко, Р. А. Пеленьо, 

А. Є. Шах. Львів, ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2021. 230 с.  

6. Комп’ютерний текст лекцій та лабораторних занять. 
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