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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

4 семестр   

Кількість кредитів/годин 4/120 4/120 

Усього годин аудиторної роботи 54 14 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 18 6 

  практичні заняття, год.   

 лабораторні заняття, год. 36 8 

семінарські заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи 66 106 

Форма контролю  Екзамен  Екзамен  

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу здобувача вищої освіти у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 45,0 % 

для заочної форми здобуття освіти – 11,7 % 
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2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Технічна мікробіологія» є 

мікроорганізми та мікробіологічні процеси, які використовують у промисловості. 

Мета навчальної дисципліни «Технічна мікробіологія» – поглиблення та 

узагальнення знань здобувачів вищої освіти про виробництво біологічно активних речовин 

і механізми мікробіологічного синтезу, характеристики продуктів життєдіяльності 

мікроорганізмів. 

Вивчення навчальної дисципліни «Технічна мікробіологія» ґрунтується на таких 

засвоєних навчальних дисциплінах: ОК 23. Харчова хімія. 

Здобуті знання з навчальної дисципліни «Технічна мікробіологія» є основою для 

вивчення наступних навчальних дисциплін: ОК 27. Контроль якості та безпека продукції, 

ОК 25. Технології харчових виробництв. 
 

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

Вивчення навчальної дисципліни «Технічна мікробіологія» передбачає формування 

у здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей:  

 загальні компетентності:  

 знання і розуміння предметної області та професійної діяльності (ЗК1); 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК2); 

 здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел(ЗК5); 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт(ЗК6); 

 здатність працювати в команді(ЗК7); 

 здатність працювати автономно(ЗК8); 

 навички здійснення безпечної діяльності (ЗК9); 
 

 спеціальні (фахові) компетентності:  

 здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, 

напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів (СК3); 

 здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних стандартів 

та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під час їхнього 

виробництва і реалізації (СК4); 

 здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для 

вирішення прикладних задач (СК8); 
 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Технічна мікробіологія» здобувач 

вищої освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

 виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 

продовження освіти та самоосвіти (ПРН2); 

 знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та закономірності 

фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини під час технологічного перероблення (ПРН5); 

 знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та метаболізму 

складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у харчуванні людини 

(ПРН6); 

 дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи 

щодо організації безпечних умов праці під час виробничої діяльності (ПРН16); 

 мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових 

досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи (ПРН18); 

 підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи 

(ПРН19). 
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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. інд. с. 

р. 

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

Розділ 1. Основи морфології, систематики і фізіології мікроорганізмів 

Тема 1. Вступ  

до технічної 

мікробіології . 

Морфологія та 

систематика 

мікроорганізмів. 

14 2  4  8 13 -  1  12 

Тема 2. Морфологія 

актиноміцетів, 

плісеневих грибів і 

дріжджів. Фізіологія 

мікроорганізмів. 

Метаболізм  

у мікроорганізмів. 

16 2  4  10 17 1  2  14 

Разом за розділом 30 4  8  18 30 1  3  26 

Розділ 2. Основи генетики, селекції та екології мікроорганізмів 

Тема 3. Генетика  

і селекція 

мікроорганізмів. 

Екологія 

мікроорганізмів. 

14 2  2  10 15 -  1  14 

Тема 4. Роль 

мікроорганізмів у 

кругообігу речовин у 

природі. Мікрофлора 

рослин, тіла людини 

і тварин. 

16 2  2  12 15 1  1  13 

Разом за розділом 30 4  4  22 30 1  2  27 

Розділ 3. Перетворення мікроорганізмами сполук вуглецю, азоту та інших елементів 

Тема 1. 

Перетворення 

мікроорганізмами 

сполук вуглецю. 

Перетворення 

мікроорганізмами 

сполук азоту. 

12 2  2  8 14 -  -  14 

Тема 2. 

Молочнокисле і 

пропіоновокисле 

бродіння. 

14 2  4  8 12 1  1  10 

Разом за розділом 26 4  6  16 26 1  1  24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 4. Промислове використання мікроорганізмів.  

Основи мікробіологічного контролю виробництв 

Тема 1. Промислове 

використання 

мікроорганізмів. 

Санітарно-показові 

мікроорганізми.  

12 2  2  8 7 1  1  6 

Тема 2. Основи 

мікробіологічного 

контролю 

виробництва молока 

і молочних 

продуктів. Основи 

мікробіологічного 

контролю 

виробництва м’яса і 

м’ясних продуктів. 

12 2  2  8 6 1  1  5 

Тема 3. Основи 

мікробіологічного 

контролю 

виробництва жирів і 

жирозамінників. 

Збудники харчових 

токсикоінфекцій та 

їх контроль на 

виробництві. 

12 2  2  8 6 1  1  5 

Разом за розділом 36 6  6  24 40 3  3  34 

Усього годин 120 18  36  66 120 6  8  106 
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3.2. Лекційні заняття 

№ 

з/п 

 

Назви тем та їхній короткий зміст  

Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

Розділ 1. Основи морфології, систематики і фізіології мікроорганізмів 

1 Тема: «Вступ до технічної мікробіології. Морфологія та 

систематика мікроорганізмів» 

Основні наукові визначення щодо вивчення «Технічної 

мікробіології», мета та основні завдання. Предмет і методи 

дослідження. Історія розвитку мікробіології, її періоди. Видатні 

вітчизняні мікробіологи. Досягнення сучасної мікробіології та її 

застосування у різних галузях народного господарства.  

Сучасна систематика (таксономія) бактерій. Номенклатура 

бактерій. Морфологічна характеристика основних груп бактерій. 

Прокаріоти та еукаріоти, їхні головні відмінності. Форми 

одноклітинних бактерій, їхня внутрішня і зовнішня структура. 

Склад і будова клітинних оболонок грампозитивних і 

грамнегативних бактерій. Форми і розміри бактерій. Джгутики та 

інші придатки клітин. Цисти та ендоспори бактерій. Значення 

спороутворювальних бактерій у харчовій промисловості. 

Характеристика основних способів розмноження бактерій. 

2 - 

2 Тема: «Морфологія актиноміцетів, плісеневих грибів і 

дріжджів. Фізіологія мікроорганізмів. Метаболізм у 

мікроорганізмів» 

Класифікація і загальна характеристика актиноміцетів, 

мікроскопічних грибів і дріжджів. Морфологічна характеристика 

актиноміцетів, мікроскопічних грибів і дріжджів. Поширення і 

значення в природі та сільському господарстві. Хімічний склад 

мікроорганізмів. Елементарний склад. Органогени. Фізіологічна 

роль окремих макро- і мікроелементів. Молекулярний склад. 

Вміст різних речовин у складі мікробної клітини. Потреби 

мікроорганізмів у поживних речовинах. Потреби мікроорганізмів 

у готових амінокислотах, вітамінах та інших факторах росту. 

Способи живлення і надходження поживних речовин у клітину. 

Механізм живлення. Роль будови клітини в живленні 

мікроорганізмів. Загальна характеристика метаболізму 

мікроорганізмів. Катаболізм і анаболізм. Відношення 

мікроорганізмів до джерел кисню. Способи забезпечення 

мікроорганізмів енергією. Бродіння як спосіб отримання енергії 

гетеротрофами. 

2 1 

Розділ 2. Основи генетики, селекції та екології мікроорганізмів 

3 Тема: «Генетика і селекція мікроорганізмів. Екологія 

мікроорганізмів» 

Основні напрями розвитку мікробіології в галузі спадковості та 

мінливості (вчення про псеоморфізм і мономорфізм). Організація 

функціонування генетичного апарату в мікроорганізмів. Розміри 

геному. Фенотипічна та генотипічна мінливість. Мутагенез 

(спонтанний, індукований). Природа мутацій. Селекція мутантів. 

Регуляція генної активності у прокаріотів і еукаріотів. Генна 

інженерія. Природні форми генної інженерії: трансформація, 

кон’югація, трансдукція, лізогенія. 

2 - 
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1 2 3 4 

 Адаптивні і реактивні властивості мікроорганізмів. Роль 

абіотичних факторів у житті мікроорганізмів. Поділ 

мікроорганізмів залежно від температури. Використання низьких 

температур під час зберігання продуктів. Вплив високих 

температур на життєдіяльність мікроорганізмів. Використання 

високих температур під час консервації продуктів. Вплив вмісту 

вологи на життєдіяльність мікроорганізмів. Фізична сухість. 

Висушування, підв'ялювання, ліофільне сушіння. Вплив 

концентрації розчинених у воді речовин на життєдіяльність 

мікроорганізмів. Фізіологічна сухість. Використання високих 

концентрацій речовин для зберігання і переробки продуктів. 

Вплив випромінювань на життєдіяльність мікроорганізмів. 

Використання випромінювань у переробці продуктів. Вплив 

кислотності середовища (рН) на життєдіяльність мікроорганізмів. 

Використання зміни реакції середовища під час зберігання і 

консервації продуктів (маринування, квашення). 

  

4 Тема: «Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі. 

Мікрофлора рослин, тіла людини і тварин» 

Мікрофлора ґрунту. Чисельність і склад ґрунтової мікрофлори. 

Роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні. Санітарне оцінювання 

ґрунту. Роль ґрунту в мікробному забрудненні води, повітря, 

харчової сировини, кормів і продуктів. Мікрофлора води. 

Показники санітарного стану води (мікробне число, колі-титр, 

колі-індекс). Стічні води і методи їхнього очищення. Мікрофлора 

повітря, її кількісний та якісний склад. Вплив різних чинників на 

мікрофлору повітря. Методи обліку кількості та складу 

мікрофлори повітря виробничих об'єктів. 

Епіфітна мікрофлора рослин, її властивості і склад. Роль 

епіфітних мікроорганізмів у зберіганні і переробці продукції 

рослинництва (виноробстві, квашенні плодів і овочів, силосуванні 

кормів, отриманні кисломолочних продуктів). Нормальна 

мікрофлора тіла людини і тварин (аутофлора). 

2 1 

Розділ 3. Перетворення мікроорганізмами сполук вуглецю, азоту та інших елементів 

5 Тема: «Перетворення мікроорганізмами сполук вуглецю. 

Перетворення мікроорганізмами сполук азоту» 

Джерела вуглецю, азоту та інших елементів для різних груп 

мікроорганізмів, їхня роль в обміні речовин. Використання 

органічних і мінеральних сполук вуглецю як джерел живлення. 

Значення процесів перетворення вуглецевих речовин для 

сільського господарства і кругообігу вуглецю в природі. Джерела 

азоту для різних груп мікроорганізмів, роль в обміні речовин. 

Використання органічних і мінеральних сполук азоту як джерел 

живлення. Типи живлення мікроорганізмів азотом. Кругообіг 

азоту в природі. Амоніфікація азотомістких органічних речовин 

(білків, нуклеїнових кислот, сечовини). Значення в природі. 

Розклад білкових речовин.  

Характеристика збудників процесу амоніфікації в аеробних і 

анаеробних умовах. Процеси амоніфікації під час зберігання 

плодів і овочів. Амоніфікація сечовини. Хімізм. Уробактерії. 

Стійкість уробактерій до аміаку.  

Процеси нітрифікації та денітрифікації. Окиснення аміаку в 

азотисту й азотну кислоту. Хемолітоавтотрофні бактерії, що  

2 - 
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1 2 3 4 

 нітрифікації. Вплив умов середовища на процес нітрифікації. 

Денітрифікація. спричинюють процес нітрифікації. 

Характеристика збудників. 

  

6 Тема: «Молочнокисле і пропіоновокисле бродіння» 

Окиснення мікроорганізмами вуглеводів, жирів та ароматичних 

сполук. Характеристика збудників, хімізм окиснення. Практичне 

використання окиснювачів вуглеводів для виробництва 

мікробного білка і захисту навколишнього середовища від 

органічних забруднень. Гомо- і гетероферментативне 

молочнокисле бродіння, хімізм процесів. Використання 

молочнокислих бактерій для одержання молочної кислоти, 

кисломолочних продуктів, а також для консервування продуктів 

сільського господарства. Квашення й соління плодів та овочів. 

Силосування кормів як спосіб консервування. Основні фактори, 

які визначають правильний хід мікробіологічних процесів під час 

квашення й соління плодів та овочів. Причини мікробного 

псування кисломолочних продуктів.  

Пропіоновокисле бродіння. Збудники і хімізм процесу. 

Використання пропіоновокислих бактерій для виготовлення сирів 

й одержання вітаміну В12. Спиртове бродіння. Його суть, хімізм і 

різновиди. Процеси бродіння, що спричинюються бактеріями 

роду Clostridium. Маслянокисле та ацетонбутилове бродіння. 

Хімізм і характеристика збудників. Практичне значення процесу. 

2 1 

Розділ 3. Промислове використання мікроорганізмів.  

Основи мікробіологічного контролю виробництв 

7 Тема: «Промислове використання мікроорганізмів. 

Санітарно-показові мікроорганізми» 

Основи промислового синтезу білків. Значення білка, що 

синтезують мікроорганізми, для живлення тварин. Вирощування 

мікроорганізмів на гідролізатах для одержання кормового білка. 

Технічне здійснення синтезу білка на вуглеводнях.  

Основи промислового синтезу жирів.  

Чисті культури мікроорганізмів. Методи виділення чистих 

культур. Розведення чистих культур мікроорганізмів на 

виробництві.  
Вчення про санітарно-показові мікроорганізми. Характеристика 

санітарно-показових мікроорганізмів. БГКП. Ентерококи. 

Клостридії. Бактерії групи протея. Стафілококи. Стрептококи. 

Термофіли. Роль санітарно-показових мікроорганізмів у 

мікробіологічному контролі виробництв. Санітарно-гігієнічне 

оцінювання харчових продуктів. 

2 1 

8 Тема: «Основи мікробіологічного контролю виробництва 

молока і молочних продуктів. Основи мікробіологічного 

контролю виробництва м’яса і м’ясних продуктів» 

Сутність, завдання і методи мікробіологічного контролю 

виробництва молока і молочних продуктів. 

Сутність, завдання і методи мікробіологічного контролю 

виробництва м’яса і м’ясних продуктів. 

2 1 
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9 Тема: «Основи мікробіологічного контролю виробництва 

жирів і жирозамінників. Збудники харчових токсикоінфекцій 

та їхній контроль на виробництві» 

Сутність, завдання і методи мікробіологічного контролю 

виробництва жирів і жирозамінників. Профілактика на 

підприємствах харчової промисловості. Дезінфекція в харчовій 

промисловості. 

Збудники харчових бактерійних токсикозів, токсикоінфекцій та 

інфекційних захворювань, які протікають з ознаками 

токсикоінфекцій. Мікробіологічний контроль виробництва на 

мікробне обсіювання збудниками харчових бактерійних 

токсикозів, токсикоінфекцій та інфекційних захворювань, які 

протікають з ознаками токсикоінфекцій. 

2 1 

Усього годин 18 6 
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3.3. Лабораторні, заняття 

 

№ 

з/п 

Назви тем та їхній короткий зміст  Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

1 Тема: «Мікробіологічна лабораторія. Дослідження форм 

мікроорганізмів» 

Мікробіологічна лабораторія, структура, завдання та особливості 

роботи. Техніка безпеки в лабораторії. Методи виявлення 

мікроорганізмів. Типи світлових мікроскопів. Техніка 

бактеріоскопічного дослідження. Дослідження форм мікробів. 

Приготування препаратів-мазків і препаратів відбитків для 

мікроскопічних досліджень. Методи фарбування мікроорганізмів. 

Визначення рухливості бактерій методом висячої та притисненої 

краплі. Поділ мікроорганізмів за типом розташування джгутиків. 

2 0,5 

2 Тема: «Складні методи фарбування мікроорганізмів» 
Складні методи фарбування мікроорганізмів за методом Грама, 

Ціль-Нільсена. Фарбування спор і капсул. Фарбування за 

методами Міхіна, Романовського-Гімза, Ольта, Ребігера, Міллера, 

Златогорова, Пєшкова. Оцінка результатів фарбування. 

2 0,5 

3 Тема: «Морфологія плісеневих грибів, актиноміцетів і 

дріжджів» 

Вивчення морфології грибів із родів Mucor, Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium. Вивчення морфології актиноміцетів i 

дріжджів. 

2 0,5 

4 Тема: «Живильні середовища. Методи стерилізації. 

Культивування мікроорганізмів на живильних середовищах»  

Вимоги до живильних середовищ. Класифікація середовищ. 

Виготовлення середовищ. Методи стерилізації. Об’єкти та 

режими стерилізації. Техніка посіву бактерій на рідкі, напівщільні 

та щільні живильні середовища. Методи культивування анаеробів. 

2 0,5 

5 Тема: «Дослідження культуральних і біохімічних 

властивостей мікроорганізмів» 

Особливості росту мікроорганізмів на щільних, напіврідких та 

рідких поживних середовищах. Методи визначення 

протеолітичних, цукролітичних, гемолітичних та редукційних 

властивостей. 

2 0,5 

6 Тема: «Методи селекції мікроорганізмів»  

Методи виділення чистої культури мікроорганізмів. Оцінка 

чистоти мікробної культури. 

2 - 

7 Тема: «Бактеріологічне дослідження об’єктів довкілля» 
Відбір проб з об’єктів довкілля. Бактеріологічне дослідження 

води, повітря, ґрунту. 

2 0,5 

8 Тема: «Облік результатів бактеріологічного дослідження 

об’єктів довкілля» 
Облік бактеріологічного дослідження води, повітря, ґрунту. 

Методи санітарної оцінки об’єктів довкілля. 

2 - 

9 Тема: «Визначення чутливості до антибіотиків. 

Фагодіагностика» 
Методи визначення чутливості патогенних мікроорганізмів до 

антибіотиків у рідких і на щільних поживних середовищах. 

Методи титрування бактеріофагів. Типізація збудників хвороб за 

допомогою бактеріофагів. 

2 0,5 
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10 Тема: «Збудники молочнокислого і маслянокислого бродіння»  

Виділення і мікроскопія збудників молочнокислого бродіння. 

Визначення кількості молочнокислих бактерій методом граничних 

розведень. Виділення чистих культур молочнокислих бактерій. 

Характеристика молочнокислих бактерій. 

2 0,5 

11 Тема: «Виділення і мікроскопування санітарно-показових 

мікроорганізмів» 

Індикація та ідентифікація санітарно-показових мікроорганізмів: 

БГКП, ентерококів, клостридій, бактерії групи протея, 

стафілококів, стрептококів і термофілів. 

2 0,5 

12 Тема: «Виділення і мікроскопування збудників харчових і 

кормових отруєнь» 

Індикація та ідентифікація Listeria monocytogenes, рід Salmonella, 

Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Vibrio 

parahaemolyticus, Aeromonas (Pseudomonas) hydrophila, 

Plesiomonas shigelloides, які є причиною виникнення інфекційних 

харчових та кормових отруєнь. 

2 0,5 

13 Тема: «Збудники процесів аеробного окиснення спирту, жирів 

і целюлози»  

Пропіоновокислі, маслянокислі та оцтовокислих бактерії, що 

використовуються у молочній промисловості. Виділення і 

мікроскопування збудників процесів аеробного окиснення спирту, 

жирів і целюлози. 

2 0,5 

14 Тема: «Мікробіологічний контроль виробництва сирого і 

питного молока та вершків» 

Правила відбору проб для дослідження. Мікробіологічний 

контроль молока сирого: 1) визначення загального мікробного 

обсіювання свіжовидоєного молока; 2) визначення колі-титру 

молока. Санітарно-мікробіологічний контроль питного молока і 

вершків 1) визначення загального мікробного обсіювання питного 

молока; 2) визначення колі-титру молока; 3) визначення якості 

пастеризації. 

2 0,5 

15 Тема: «Мікробіологічний контроль виробництва 

кисломолочних продуктів» 

Правила відбору проб для дослідження. Дослідження заквасок для 

кисломолочних продуктів. Посів сухих і рідких заквасок та їхнє 

культивування, мікробіологічний контроль якості заквасок. 

Вивчення мікрофлори кефірних грибків. Вивчення мікрофлори 

кисломолочних продуктів (звичайне і мечніковське кисле 

молоко). 

2 0,5 

16 Тема: «Мікробіологічний контроль виробництва масла і сиру» 

Правила відбору проб для дослідження. Підготовка проб масла 

для мікробіологічних досліджень Визначення загальної кількості 

бактерій і групового якісного складу мікрофлори. Дослідження 

вершків для виробництва масла на вміст загальної кількості 

бактерій і бродильного титру. Дослідження кількості 

протеолітичних бактерій посівом масла на молочний агар. 

Дослідження кількості дріжджів і плісеневих грибів. Дослідження 

солодко-вершкового масла на вміст МАФАнМ. Мікробіологічний 

контроль молока в сироварінні. Мікроскопія бактерій і цвілі, що 

беруть участь у дозріванні сирів. Мікробіологічний контроль 

процесу дозрівання сиру. 

2 0,5 
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17 Тема: «Мікробіологічний контроль виробництва м’яса і 

м’ясних продуктів» 

Правила відбору проб для дослідження. Мікробіологічний 

контроль виробництва м’яса, субпродуктів крові, натуральних 

кишкових оболонок, соленого м’яса і солених м’ясопродуктів, 

ковбас. Мікробіологічний контроль виробництва консервів. 

2 0,5 

18 Тема: «Мікробіологічний контроль виробництва жирів та 

жирозамінників» 

Правила відбору проб для дослідження. Санітарно-

мікробіологічний контроль виробництва масложирової продукції. 

Мікробіологічний контроль виготовленої масложирової продукції. 

2 0,5 

Усього годин 36 8 
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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: «Морфологія і систематика мікроорганізмів» 
Зелені і діатомові водорості. Найпростіші мікроорганізми. 

Систематичне положення, будова, розмноження. Роль у природі 

та сільському господарстві. Бактеріофаги, актинофаги, мікофаги. 

Прояви життєдіяльності вірулентного і помірного бактеріофагів. 

їхня роль у природі, виробництві й медицині. 

6 9 

2 Тема: «Фізіологія мікроорганізмів» 
Фототрофія та хемотрофія у мікроорганізмів. Відкриття 

хемосинтезу С.М. Виноградським. Сапрофіти, коменсали, 

паразити. Особливості ферментної системи мікроорганізмів. 

Характеристика ферментів. Розподіл ферментів на групи за 

структурою, швидкістю синтезу, місцем дії. Класифікація 

ферментів за принципом дії. Використання ферментів мікробного 

походження в харчовій промисловості. Дихання аеробне з повним 

окисненням органічних субстратів. Неповне окиснення аеробами 

органічних речовин. Типи анаеробного дихання (нітратне, 

сульфатне). Основи ферментації. Визначення і сутність 

ферментації. Будова біореактора. Типи культивування 

мікроорганізмів. Сутність і фази періодичного 

(накопичувального) культивування, роль у промисловості. 

Безперервне культивування: кінетика, сутність, використання. 

Параметри продуктивності культур у процесах ферментації. 

6 9 

3 Тема. «Виробнича селекція мікроорганізмів» 
Методи селекції мікроорганізмів. Виробнича селекція 

мікроорганізмів: сутність, значення, результати. Адаптація як 

метод селекції мікроорганізмів. Генна інженерія. Етапи генної 

інженерної роботи. Методи отримання потрібних генів. Типи 

генетичних векторів. Отримання рекомбінантної ДНК і введення 

її в організм-реципієнта. Молекулярне клонування. Скринінг і 

селекція рекомбінантних мікроорганізмів. Індукований мутагенез, 

його генетичні основи і використання в селекції. Гібридизація як 

метод селекції. Роль поліплоїдів у селекції мікроорганізмів. 

Методи отримання і виявлення поліплоїдів. 

6 9 

4 Тема: «Екологія мікроорганізмів» 

Вплив отруйних речовин різних груп на життєдіяльність 

мікроорганізмів. Бактерицидна і бактеріостатична дія. 

Антисептики, їхнє використання в харчовій промисловості. 

Вживання антибіотиків у переробці продукції сільського 

господарства. 

6 9 

5 Тема. «Біоценози і біотопи мікроорганізмів, екосистеми»  
Біоценози і біотопи мікроорганізмів, екосистеми. Мікроорганізми 

– продуценти і деструктори органічної речовини. Вплив отруйних 

речовин різних груп на життєдіяльність мікроорганізмів. 

Бактерицидна і бактеріостатична дія. Антисептики, їхнє 

використання в харчовій промисловості. Взаємовідносини 

мікроорганізмів між собою та іншими організмами. Форми 

позитивних біологічних зв'язків у мікроорганізмів (облігатний 

симбіоз, мутуалізм, коменсалізм, синтрофія, метабіоз).  

6 9 
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 Використання їх у господарській діяльності. Використання 

препаратів симбіотичних діазотрофів. Форми негативних 

біологічних зв'язків у мікроорганізмів. Використання негативних 

біологічних зв'язків у господарській діяльності. 

  

6 Тема: «Перетворення мікроорганізмами сполук вуглецю»  

Дріжджі як збудники спиртового бродіння. Використання 

дріжджів у спиртовій промисловості, виноробстві, пивоварінні, 

хлібопеченні. Мікробіологічні основи технології виготовлення 

вин, пива та інших спиртних напоїв. Мікрофлора винограду і 

застосування чистих культур дріжджів під час виробництва вина. 

Роль певних рас дріжджів в одержанні марочних вин (ігристі, 

хересні та ін.). Анаеробне розкладання целюлози (клітковини). 

Характеристика збудників і хімізм процесу. Неповне окиснення 

вуглеводів та інших органічних сполук мікроорганізмами з 

утворенням кислот. Промисловий синтез оцтової, лимонної та 

інших кислот. Збудники, хід та використання цих процесів у 

сільському господарстві. Використання оцтовокислих бактерій 

для одержання аскорбінової кислоти. Аеробне розкладання 

целюлози, пентозанів, пектинових речовин і лігніну. 

Характеристика збудників. 

6 9 

7 Тема: «Перетворення мікроорганізмами сполук фосфору, 

сірки і заліза»  

Роль мікроорганізмів у відщепленні фосфорної кислоти від 

органічних сполук та переході нерозчинних фосфатів у розчинні. 

Значення процесу у фосфорному живленні рослин. Участь 

мікроорганізмів в утворенні корисних копалин: родовищ сірки, 

торфу, кам'яного вугілля. Утворення сірководню із сірковмісних 

сполук. Утворення сірководню із мінеральних сполук (сульфатів) 

і мікроорганізми, що спричинюють ці процеси. Окиснення 

мікроорганізмами сірководню в сірку і сірчану кислоту. 

Сіркобактерії й тіонові бактерії. Сульфофікація, її значення для 

родючості ґрунту. Окиснення та відновлення, сполук заліза 

мікроорганізмами. Характеристика основних представників 

залізобактерій. 

6 9 

8 Тема: «Промислове використання мікроорганізмів» 
Ферменти мікробного походження. Амілолітичні, протеолітичні, 

ліполітичні, пектинолітичні, целюлозолітичні та інші ферментні 

препарати. Промислове одержання ферментів. Вітаміни. 

Характеристика мікроорганізмів – основних продуцентів 

вітамінів. Основи промислового синтезу вітамінів. 

5 9 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 46 32 

Усього годин 66 106 
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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-

дієтичного харчування. 

2. Характеристика мікроорганізмів біфідовмісних продуктів. 

3. Процеси амоніфікації під час зберігання плодів і овочів. 

4. Вирощування мікроорганізмів на гідролізатах для одержання кормового білка. 

5. Розведення чистих культур мікроорганізмів на виробництві. 

6. Характеристика санітарно-показових мікроорганізмів. 

7. Методи мікробіологічного контролю виробництва молока і молочних продуктів. 

8. Методи мікробіологічного контролю виробництва м’яса і м’ясних продуктів. 

9. Методи мікробіологічного контролю виробництва жирів і жирозамінників. 

10. Спиртове бродіння. Його суть, хімізм і різновидності. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни «Технічна мікробіологія» 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.  

Головна мета лекційних занять – оволодіння теоретичними основами технічної 

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 впливу їх на об’єкти довкілля та 

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 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.  

Поточний тестовий контроль охоплює 2–3 теми лабораторних занять і 2 теми лекцій. 

Варіанти поточного тестового контролю включають 30 запитань. Тестові завдання мають 

від 4 до 6 варіантів відповідей. Результат тестового контролю оцінюється по 1 балу за одну 
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вірну відповідь. Для вивчення мікрофлори довкілля є програма, в якій тестовий контроль 

включає 20 запитань, які здобувач вищої освіти повинен вирішити протягом 10 хвилин.  

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

передбачені навчальною програмою. Варіанти екзаменаційних робіт включають тестові та 

описові запитання. 

 

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 

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 

 

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 добрі 

знання, добре володіє програмним матеріалом 

навчальної дисципліни, вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні 

практичних завдань. Проте допускає окремі 

незначні помилки, які вміє самостійно 

виправляти. 

74 – 81 С Здобувач вищої освіти в цілому добре знає 

основні теоретичні положення програмного 

матеріалу навчальної дисципліни та 

використовує їх для правильного вирішення 

практичних завдань.  

Зараховано/ 

задовільно 

64 – 73 D Здобувач вищої освіти засвоїв основний 

теоретичний матеріал навчальної дисципліни, 

розуміє практичні завдання, має пропозиції 

щодо їхнього вирішення. Проте допускає 

значну кількість неточностей і грубих 

помилок, які може усувати за допомогою 

викладача. 

60 – 63 Е Здобувач вищої освіти має певні знання з 

навчальної дисципліни, володіє основними 

теоретичними положеннями на мінімально 

допустимому рівні, з труднощами пояснює 

вирішення практичних завдань. 

Не зараховано/ 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

екзамену 

35 – 59 FX Незважаючи на виконання робочої програми 

навчальної дисципліни, відповіді здобувача 

вищої освіти на теоретичні й практичні 

завдання здебільшого є невірними та 

необґрунтованими. Цілісність розуміння 

програмного матеріалу з навчальної 

дисципліни відсутні. 

Не зараховано/ 

незадовільно  

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

0 – 34 F Здобувач вищої освіти повністю не виконав 

вимог робочої програми навчальної 

дисципліни. Його знання на підсумкових 

етапах навчання є фрагментарними. Здобувач 

вищої освіти не допущений до здачі 

заліку/екзамену. 
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8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. 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. Семанюк В. І. Технічна мікробіологія м’ясних і молочних продуктів. Лабораторні 

заняття : навч.-метод. посіб. Львів : ЛНАВМ імені С. З. Ґжицького, 2005. 188 с. 

7. Комп’ютерний текст лекцій та лабораторних занять. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

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

Львів: ЛНУВМтаБТ ім. С. З. Ґжицького, 2015. 108 с. 

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

З. В. Крушельницький, М. В. Козак та ін. / за ред. В. І. Семанюка. Львів, 2007. 742 с. 

3. Мікробіологія м’яса та м’ясних продуктів: практикум / В. В. Власенко, 

В. Г. Скибіцький, І. Г. Власенко та ін. Вінниця, 2008. 308 с. 

4. Мікробіологія харчових виробництв: навч. посіб. / Т. П. Пирог, Л. Р. Решетняк, 

В. М. Поводзинський, Н. М. Грегірчак. Вінниця: Нова книга, 2007. 464с. 

5. Практична мікробіологія : навч. посіб. / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, В. П. Щиробоков 

та ін. ; за заг. ред. В. П. Широбокова, С. І. Климнюка. Вінниця: Нова Книга, 2018. 576 с. 

6. Технічна мікробіологія : підручник / Л. В. Капрельянц, Л. М. Пилипенко, А. В. Єгорова 

та ін. / за ред. Л. В. Капрельянца. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 432 с. 

7. Технічна мікробіологія [Текст] : лаб. практикум для студентів проф. напряму 6.051701 

«Харчові технології та інженерія» всіх спец. / Л. В. Капрельянц, Л. М. Пилипенко, А. В. 

Єгорова та ін. / за ред. Л. В. Капрельянца. Одеса : Сімекс-прінт, 2012. 144 с. 

8. Чорна Т. М. Мікробіологія: навч. посіб. Університет державної фіскальної служби 

України. Ірпінь, 2020. 412 с. 

9. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія: навч. посіб. : для 
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