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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

4-й семестр   

Кількість кредитів/годин 3,5/105 3,5/105 

Усього годин аудиторної роботи 48 10 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 16 4 

  практичні заняття, год.   

 лабораторні заняття, год. 32 6 

семінарські заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи 57 95 

Форма контролю  залік залік 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу здобувача вищої освіти у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 45,7 % 

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 «Мікробіологія» є будова, функції, 

поширення і специфічна активність сапрофітних, умовно-патогенних та патогенних 

мікроорганізмів. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців глибоких 

теоретичних знань і практичних навичок із питань морфології та фізіології мікроорганізмів, 

їхньої ролі у кругообігу речовин у природі, виникненні і поширенні інфекційних 

захворювань, механізмі формування імунітету, методах мікробіологічного аналізу кормів, 

сільськогосподарської та промислової сировини рослинного і тваринного походження. 

Вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія» ґрунтується на таких засвоєних 

навчальних дисциплінах:  

ОК 1.9. Біологічна, фізична та фізколоїдна хімія;  

ОК 1.10. Екологія у тваринництві,  

Здобуті знання з навчальної дисципліни «Мікробіологія» є основою для вивчення 

наступних навчальних дисциплін:  

ОК 2.4. Годівля с.-г. тварин і технологія кормів;  

ОК 2.7. Технологія виробництва продукції птахівництва;  

ОК 2.8.Технологія виробництва продукції вівчарства та козівництва;  

ОК 2.10 Технологія виробництва молока і яловичини;  

ОК 2.11. Технологія виробництва продукції свинарства;  

ОК 2.12. Технологія виробництва продукції бджільництва;  

ОК 2.13. Технологія переробки продукції тваринництва. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання навчальної дисципліни такі: набути навиків: первинної обробки 

проб матеріалу для досліджень під час проведення моніторингових досліджень водоймищ, 

ґрунту, атмосферного повітря, екологічної експертизи, профілактичних заходів щодо 

охорони навколишнього середовища. 

 

2.3. Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання: 

знати: історичні відомості щодо розвитку і становлення мікробіології; правила 

роботи з мікроорганізмами і техніку безпеки в мікробіологічній лабораторії; методи 

стерилізації, морфологію і фізіологію основних таксономічних груп мікроорганізмів; 

особливості мінливості бактерій, взаємовідносин між мікроорганізмами в природі та їхню 

роль у кругообігу речовин; екологію біоти тваринного організму, об’єктів довкілля, кормів і 

продуктів тваринного походження; можливості використання мікроорганізмів у різних 

галузях сільського господарства; 

вміти: правильно спланувати і провести мікробіологічні дослідження; відбирати і 

підготувати проби для мікробіологічних досліджень; володіти мікроскопічним методом 

вивчення мікроорганізмів; виготовити препарати бактеріальних і дріжджових культур; 

підготовити лабораторний посуд і поживні середовища для культивування мікроорганізмів; 

працювати з чистими культурами мікроорганізмів; визначати морфологічний склад 

мікробіоценозу кормів, об’єктів довкілля організму тварин і продуктів тваринного 

походження; аналізувати та узагальнити результати лабораторного дослідження. 
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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. Загальна мікробіологія 

Тема 1. Вступ. 

Систематика та 

морфологія 

мікроорганізмів, 

грибів та вірусів. 

13 2  6  5 13 1  -  12 

Тема 2. Фізіологія 

мікроорганізмів.  

14 2  6  6 14 -  2  12 

Тема 3. Роль 

мікроорганізмів в 

кругообігу речовин  у 

природі.  

14 2  2  10 12 -  -  12 

Разом за розділом 41 6  14  21 39 1  2  36 

Розділ 2. Мікробіологія довкілля та продуктів тваринного походження 

Тема 1. Мікрофлора 

води, повітря, ґрунту, 

кормів. 

16 2  6  8 15 1  2  12 

Тема 2. Мікрофлора 

тіла тварини, молока, 

м’яса, шкури та яєць. 

16 2  4  10 16 1  1  14 

Разом за розділом 32 4  10  18 31 2  3  26 

Розділ 3. Спеціальна мікробіологія 

Тема 1. Інфекція та 

імунітет. 

10 2  2  6 13 -  1  12 

Тема 2. Загальна 

характеристика 

збудників 

бактеріальних та 

грибкових хвороб. 

12 2  4  6 10,5 0,5  -  10 

Тема 3. Загальна 

характеристика 

збудників вірусних 

хвороб. 

10 2  2  6 11,5 0,5  -  11 

Разом за розділом 32 6  8  18 35 1  1  33 

Усього годин 105 16  32  57 105 4  6  95 
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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. Загальна мікробіологія 

1 Тема «Вступ. Систематика та морфологія мікроорганізмів, 

грибів та вірусів» 

Предмет, завдання і роль мікробіології в народному господарстві. 

Головні ознаки прокаріотів та еукаріотів. Сучасна міжнародна 

систематика і номенклатура мікроорганізмів. Основні морфологічні 

групи бактерій. Будова бактеріальної клітини. Класифікація і 

морфологія мікроскопічних грибів. Основні представники та їхнє 

практичне значення. Дріжджі: форма, будова клітини, процеси, що 

спричиняються ними. Систематика дріжджів, практичне 

використання. Будова, хімічний склад, методи культивування 

вірусів. Фаги, їхня морфологія та значення. 

2 1 

2 Тема «Фізіологія мікроорганізмів» 

Хімічний склад мікроорганізмів. Екзо- та ендоферменти мікробної 

клітини, їхня класифікація і біологічне значення. Токсини, пігменти 

та інші фізіологічно-активні метаболіти. Процеси живлення. 

Характеристика автотрофного і гетеротрофного способу живлення. 

Фотосинтез і хемосинтез. Сапрофіти, коменсали, паразити. Способи 

отримання мікроорганізмами енергії. Процеси окиснення і 

відновлення. Термогенез, його роль у природі. Ріст та розмноження 

мікроорганізмів, фази їхнього розвитку. Вплив факторів зовнішнього 

середовища на мікроорганізми. 

2 - 

3 Тема «Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі» 

Загальні відомості про перетворення органічних і мінеральних 

сполук у природі. Цикл вуглецю. Спиртове, молочнокисле, 

маслянокисле, пропіоновокисле бродіння. Окиснення і бродіння 

клітковини та пектинових речовин. Окиснення вуглеводів, жирів. 

Оцтовокисле бродіння. Цикл азоту. Амоніфікація білків, сечовини, 

хітину. Нітрифікація, денітрифікація. Біологічна фіксація 

молекулярного азоту. Вільно живучі мікроорганізми, які фіксують 

атмосферний азот. Симбіотична азотфіксація бульбочковими 

бактеріями. Екологія мікроорганізмів. 

2 - 

Розділ 2. Мікробіологія довкілля та продуктів тваринного походження 

4 Тема «Мікрофлора води, повітря, ґрунту» 

Мікрофлора ґрунту. Роль мікроорганізмів у синтезі гумусу. 

Патогенні мікроби, що поширюються через ґрунт. Мікрофлора 

води різних водойм. Загальний титр, колі-титр, колі-індекс. Роль 

води у поширенні збудників інфекційних хвороб. Мікрофлора 

повітря. Основні екологічні фактори, які визначають забрудненість 

повітря мікроорганізмами. Мікроорганізми, що поширюються 

повітрям. Санітарна оцінка чистоти повітря. 

2 1 
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1 2 3 4 

5 Тема «Мікрофлора тіла тварини, молока, м’яса, шкури та яєць» 

Джерела забруднення молока мікрофлорою. Мікрофлора вимені. 

Первинна і вторинна мікрофлора молока, послідовність фаз її 

розвитку. Регуляція мікробіологічних процесів за зберігання молока. 

Вади молока мікробного походження. Патогенні мікроорганізми, що 

передаються через молоко. Джерела мікробного забруднення м'яса. 

Фактори, що впливають на розвиток мікрофлори за дозрівання м'яса. 

Вади м'яса, що спричинюються мікроорганізмами. М'ясо як можливе 

джерело інфекційних хвороб. Способи зберігання м'яса. Джерела і 

шляхи проникнення мікроорганізмів у яйце. Антимікробні 

властивості яєць. Вади яєць мікробного походження (гниття, 

пліснявіння). Патогенні мікроби, які передаються через яйце. Умови 

і способи зберігання яєць. 

2 1 

Розділ 3. Спеціальна мікробіологія 

6 Тема «Інфекція та імунітет»  

Визначення понять «інфекція» та «імунітет». Види імунітету. 

Імунна відповідь організму. Імунна система організму та імунна 

реакція. Імунодефіцитний стан. Природна резистентність. 

Особливості протибактеріального та противірусного імунітету. 

Алергія. Поняття про гіперчутливість організму. Характеристика 

алергенів та їхнє застосування для специфічної діагностики 

інфекційних хвороб. 

2 - 

7 Тема «Загальна характеристика збудників бактеріальних і 

грибкових хвороб тварин» 

Загальна характеристика збудників. Морфологія, культуральні 

властивості. Патогенність, поширення в природі. Стійкість збудників 

до дії екологічних факторів і дезінфекційних засобів. 

2 0,5 

8 Тема «Загальна характеристика збудників вірусних хвороб  

тварин» 

Загальна характеристика збудників. Морфологія, патогенність, 

поширення в природі. Стійкість збудників до дії екологічних 

факторів і дезінфекційних засобів. 

2 0,5 

Усього годин 16 4 
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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. Загальна мікробіологія 

1 Тема «Мікробіологічна лабораторія. Методи дослідження 

мікроорганізмів. Типи мікроскопів і техніка мікроскопії» 

Структура, завдання, особливості роботи мікробіологічної 

лабораторії та правила техніки безпеки. Методи і техніка виявлення 

мікроорганізмів. Типи світлових мікроскопів, імерсійні системи. 

Ознайомлення з фазово-контрастною, люмінесцентною та 

електронною мікроскопією. 

2 - 

2 Тема «Виготовлення препаратів для бактеріоскопії. Форми 

мікроорганізмів. Прості методи фарбування. Дослідження бактерій 

у живих препаратах» 

Дослідження форм і розмірів бактерій. Техніка виготовлення 

препаратів-мазків і препаратів-відбитків. Визначення рухливості 

мікробів методами «висяча крапля» і «роздавлена крапля». 

2 1 

3 Тема «Складні методи фарбування мікроорганізмів» 
Техніка фарбування мікроорганізмів методом Грама, Ціль-Нільсена, 

Златогорова, Меллера, Пєшкова, Ожешка, Міхіна, Ольта, 

Романовського-Гімза, Ребігера. Оцінка результатів фарбування. 

2 1 

4 Тема «Дослідження морфології актиноміцетів, дріжджів і 

плісеневих грибів у культурах і стаціонарних препаратах» 

Вивчення морфології актиноміцетів, дріжджів і плісеневих грибів із 

родів: Mucor, Aspergillus, Penicillium, Fusarium. 

2 - 

5 Тема «Стерилізація. Поживні середовища» 
Вивчення методів стерилізації (фізичні, хімічні, біологічні). Об’єкти 

і режими стерилізації. Ознайомлення з роботою автоклава, апарата 

Коха, сушильної шафи. Приготування поживних середовищ для 

культивування мікроорганізмів. Вимоги до поживних середовищ. 

Класифікація середовищ за походженням, призначенням, 

консистенцією. 

2 - 

6 Тема «Умови і техніка культивування мікробів. Виділення 

чистої культури мікроорганізмів» 
Техніка посіву бактерій на рідкі, напівщільні та щільні поживні 

середовища. Методи виділення чистої культури аеробних і 

анаеробних мікроорганізмів. Оцінка чистоти мікробної культури. 

2 - 

7 Тема «Культуральні та біохімічні властивості мікроорганізмів. 

Визначення виду бактерій» 

Особливості росту мікроорганізмів на щільних, напіврідких та 

рідких живильних середовищах. Методи визначення 

протеолітичних, цукролітичних, гемолітичних та редукуючих 

властивостей. Визначення виду бактерій. Робота з визначниками 

бактерій, плісеневих грибів, актиноміцетів. 

2 - 

Розділ 2. Мікробіологія довкілля та продуктів тваринного походження 

8 Тема «Бактеріологічне дослідження води, повітря і ґрунту» 

Відбір проб. Бактеріологічне дослідження води, повітря і ґрунту. 

Визначення колі-титру і колі-індексу. Методи санітарної оцінки 

об’єктів зовнішнього середовища. 

2 1 
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1 2 3 4 

9 Тема «Дослідження мікрофлори грубих і соковитих кормів» 

Техніка відбору проб сіна, сінажу, силосу, буряків, картоплі. 

Бактеріологічне дослідження проб грубих і соковитих кормів. 

Критерії оцінки якості. 

2 0,5 

10 Тема «Бактеріологічне та міколого-токсикологічне 

дослідження концентрованих кормів»  
Техніка відбору проб. Бактеріологічне та міколого-токсикологічне 

дослідження їх. Критерії оцінки якості концентрованих кормів. 

2 0,5 

11 Тема «Санітарно-бактеріологічне дослідження молока» 

Техніка відбору проб. Методи визначення кількісного і групового 

складу мікрофлори. Визначення загальної мікробної забрудненості 

молока і молочної продукції. Визначення колі-титру. Розвиток 

мікрофлори в молоці за зберігання. Вади молока і молочних 

продуктів, що зумовлюються мікроорганізмами. 

2 0,5 

12 Тема «Санітарно-бактеріологічне дослідження м’яса» 

Техніка відбору проб. Санітарно-мікробіологічна характеристика 

м’яса. Види псування м’яса і м’ясної продукції. Дослідження 

свіжості м’яса за бактеріологічними показниками. Визначення 

загальної кількості мікробів у м’ясі. Мікрофлора м’ясних 

напівфабрикатів і ковбасних виробів. 

2 0,5 

Розділ 3. Спеціальна мікробіологія 

13 Тема 13. «Серологічні методи дослідження у мікробіологічній 

практиці» 

Суть серологічних реакцій: РА, РП. Постановка та облік результатів. 

2 1 

14 Тема «Лабораторна діагностика сальмонельозу, колібактеріозу, 

туберкульозу, сибірки» 

Морфологія, культуральні та біохімічні властивості збудників. 

Патматеріал. Методи лабораторної діагностики.  

2 - 

15 Тема «Лабораторна діагностика аспергілотоксикозу,  

кандидамікозу, фузаріотоксикозу, стригучого лишаю»  

Морфологія, культуральні та біохімічні властивості збудників. 

Патматеріал. Методи лабораторної діагностики. 

2 - 

16 Тема «Лабораторна діагностика сказу, хвороби Ауєскі, 

класичної чуми свиней та ящуру» 

Морфологія, культивування. Патматеріал. Методи лабораторної 

діагностики. 

2 - 

Усього годин 32 6 
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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  «Історія виникнення та розвитку мікробіології» 

Історія виникнення та етапи розвитку мікробіології як науки. 

Морфологічний період. Дослідження мікроорганізмів 

М. Тереховським, Д. Самойловичем (експериментальний період). 

Відкриття Л. Пастера (фізіологічний період) і його роль у 

формуванні напрямків у науці про біологічні властивості та функції 

мікробів. Медичний період і внесок в успіхи науки Р. Коха. 

Завдання мікробіології на сучасному етапі (препаративний період). 

Досягнення сучасної мікробіології та її застосування у різних 

галузях народного господарства.  

4 7 

2 Тема «Морфологія актиноміцетів, рикетсій, мікоплазм» 

Морфолого-культуральні властивості актиноміцетів та їхнє 

систематичне положення. Будова і склад клітини актиноміцетів. 

Розмноження, фізіолого-біохімічні особливості, мінливість 

актиноміцетів та їхня роль у виробництві антибіотиків та інших 

біологічно активних речовин. Рикетсії, мікоплазми, L-форми 

бактерій. 

4 8 

3 Тема «Генетика мікроорганізмів» 
Мікроорганізми – об'єкти генетичних досліджень. Мінливість 

мікробів під впливом факторів зовнішнього середовища. 

Генетичний код мікробів. Фенотипна (модифікація, дисоціація) та 

генотипна (мутації) мінливість. Мутації спонтанні та індуковані. 

Геном у прокаріотів і еукаріотів, вірусів. Хромосомні та 

позахромосомні детермінанти (плазміди). Рекомбінації у 

прокаріотів – трансформація, трансдукція, кон'югація. Селекція 

корисних форм мікроорганізмів продуцентів антибіотиків, 

ферментів, амінокислот, вакцин, діагностикумів тощо). 

3 8 

4 Тема «Вплив факторів зовнішнього середовища на 

мікроорганізми» 

Вплив на мікроорганізми кислот, лугів, солей важких металів, 

гіпертонічних розчинів. Поняття про дезінфекцію. Значення рН у 

життєдіяльності мікробів. Критичні параметри температури для 

психрофілів, мезофілів і термофілів. Вплив на мікроорганізми 

низьких і високих температур, вологи, світла, тиску, електричного 

струму, ультрафіолетового опромінення, променистої енергії та ін. 

Поняття про асептику та антисептику. Дія біологічних факторів. 

6 6 

5 Тема «Екологія бактерій» 

Типи взаємозв'язку між мікробами в асоціаціях. Симбіоз, метабіоз, 

паразитизм, антагонізм, хижацтво. Види антагонізму. Антибіотики. 

Їхня класифікація, хімічна природа та механізм дії. Методи 

визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків та їхнє 

застосування у медицині й інших галузях народного господарства. 

Будова екосистеми. Продуценти, консументи, редуценти. Еконіша. 

Екотоп. Взаємозв'язок між компонентами біогеоценозів і 

фітоценозів. 

4 6 
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1 2 3 4 

6 Тема «Мікрофлора кормів, пасовищ і гною» 

Епіфітна мікрофлора, її значення за розвитку рослин і заготівлі та 

зберігання кормів. Способи консервування кормів, одержання 

кормового білка. Дріжджування кормів і вимоги до кормів 

тваринного походження. Мікрофлора пасовищ та її санітарно-

гігієнічне значення. Мікрофлора гною за різної технології 

зберігання. Гній – джерело інфекційних хвороб. Способи 

зберігання і методи знезараження гною (дезінфекція, спалювання, 

біотермічне знезаражування). 

8 12 

7 Тема «Мікрофлора шкури і тіла тварини» 
Нормальна мікрофлора тіла, кон'юнктиви, слизових оболонок органів 

дихання, сечостатевих органів. Мікрофлора травного каналу тварин. 

Особливості складу мікроорганізмів передшлунків жуйних та їхня 

роль у перетравленні грубих кормів. Целюлозо-руйнівні 

мікроорганізми та їхнє значення в розщепленні клітковини в рубці 

тварин. Мікроорганізми – продуценти ферментів, вітамінів, 

антибіотиків та інших біологічно активних речовин. Дисбактеріоз. 

Шляхи регуляції складу мікрофлори травного каналу. Мікрофлора 

парної шкури, її зміни за зберігання. Недоліки хутрової сировини 

мікробного походження (загнивання, пліснявіння плями). Патогенні 

мікроорганізми, що передаються через шкіряно-хутрову сировину. 

Способи зберігання шкіряно-хутрової сировини: консервування, 

соління, заморожування. Недоліки вовни, що спричиняються 

мікроорганізмами. 

8 14 

8 Тема «Інфекція та імунітет» 

Види інфекції: Джерела, фактори і шляхи поширення збудників 

інфекційних хвороб в організмі. Ворота інфекції. Патогенність і 

вірулентність, агресивність. Форми інфекції: ензоотія, епізоотія, 

панзоотія. 

6 12 

9 Тема «Збудники пастерельозу бруцельозу, ботулізму і правцю» 
Загальна характеристика збудників. Морфологія, культуральні 

властивості. Патогенність, поширення в природі. Стійкість збудників 

до дії екологічних факторів і дезінфікуючих розчинів. 

4 8 

10 Тема «Збудники мікозів та мікотоксикозів: актиномікоз, 

дендродохіотоксикоз, афлатоксикоз» 

Загальна характеристика збудників. Морфологія, культуральні 

властивості. Патогенність, поширення в природі. Стійкість збудників 

до дії екологічних факторів і дезінфікуючих розчинів. 

4 8 

11 Тема 11. «Збудники парагрипу-3 ВРХ, грипу свиней і птиці» 

Загальна характеристика збудників. Патогенність, поширення в 

природі. Стійкість збудників до дії екологічних факторів і 

дезрозчинів. 

4 8 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 46 79 

Усього годин 57 97 
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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. Поняття про екологічну систему і біоценоз. 

2. Найбільш поширені дезінфектори. 

3. Вплив на мікроорганізми мутагенних факторів (рентгенівського опромінення, 

кислот, лугів, пестицидів тощо). 

4. Пасовище, його мікрофлора і санітарно-гігієнічне значення. 

5. Дріжджування кормів. 

6. Генетично модифіковані мікроорганізми та їхня інтродукція в природні ценози. 

7. Ціанобактерії в природних і техногенних місцях існування. 

8. Особливості мікрофлори травного каналу тварин. 

9. Технологія зберігання гною та його мікрофлора. 

10. Мікрофлора травного каналу жуйних тварин. 

 
5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія» проводиться за допомогою 

наступних методів:  

- викладання лекційного матеріалу з використанням навчального наочного матеріалу;  

- використанням мультимедійних засобів;  

- проведення лабораторних досліджень, інтерпретація та оцінка отриманих 

результатів;  

- науково-дослідна робота;  

- самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Головна мета лекційних занять – оволодіння теоретичними основами «Мікробіології» з 

метою розвитку в здобувачів вищої освіти наукового мислення та його використання під час 

проведення санітарно-мікробіологічного контролю водних об’єктів і пов’язаних з ними 

продуктів харчування. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

- вивчення методів ідентифікації мікроорганізмів та їхнього впливу на об’єкти 

довкілля та продукти харчування. 

- аналіз та узагальнення результатів лабораторного дослідження. 

 

6. Методи контролю 

Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється шляхом проведення поточного 

контролю. 

Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях упродовж навчального 

семестру у вигляді тестування, усного опитування та вирішення контрольних завдань, і 

охоплює 2–3 теми лабораторних занять із «Водної мікробіології» 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 вірну відповідь.  

Варіанти контрольних робіт включають 5 узагальнених запитань. Результат 

контрольної роботи оцінюється по 1 балу за одну правильну відповідь.  

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

передбачені навчальною програмою.  
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7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

При визначення рівня успішності здобувачів вищої освіти використовують систему 

оцінки знань, яка зорієнтована на стимулювання систематичної аудиторної та самостійної 

роботи. 

 

7.1. Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти денної форми 

Поточний контроль проводиться впродовж четвертого семестру шляхом опитування 

(тестові контрольні роботи). Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною 

(“2”, “3”, “4”, “5”) шкалою (таблиця 1). Дисципліна має 3 розділи, які охоплюють матеріал 

усіх тем. Максимальна кількість балів за засвоєння дисципліни протягом семестру становить 

100:  

100 (ПК) = 100, 

де: 100 (ПК) – 100 максимальних балів з поточного контролю, які може набрати здобувач 

вищої освіти за семестр.  

Наприкінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх оцінок 

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

 

 

 

 

де: ПК – бали за поточний контроль; 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх оцінок отриманих здобувачем вищої освіти; 

5 – максимально можливе САЗ. 

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість здобувачеві вищої освіти у 

графі «за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/не зараховано».  

Присутність здобувача вищої освіти при виставленні підсумкової оцінки не 

обов’язкова, якщо ним виконані усі передбачені види робіт. 

Переведення підсумкових рейтингових оцінок із дисципліни, виражених у балах за 

100-бальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS проводиться 

відповідно до таблиці 2 і заноситься в додаток до диплому фахівця. 

 

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. 
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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 відсутня. 

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. 
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7.2. Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми 

Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється шляхом проведення поточного та 

підсумкового контролю. Максимальна кількість балів за кожний заліковий кредит з 

навчальної дисципліни, яку може отримати здобувач вищої освіти протягом семестру, 

становить 100. 

Дані про успішність здобувача вищої освіти заносяться викладачами у «Журнал 

обліку відвідування занять та контролю успішності студентів» і «Залікову відомість». 

У зв'язку з тим, що для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

співвідношення обсягу годин, відведених на аудиторні заняття та самостійну роботу, має 

значні відмінності від денної форми (для кожної дисципліни визначається робочою 

програмою), відповідно є відмінності у розподілі балів для дисциплін та критеріїв 

оцінювання. 

Розподіл балів для дисциплін, які завершуються заліком:  

30 (ПК) + 70 (ТСР) = 100 

30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати 

здобувач вищої освіти під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії.  

70 (ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний період за 

програмою курсу. 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

1. Бенч О. О., Турко І. Б. Засоби діагностики успішності навчання з мікробіології для 

студентів ІІ курсу БТФ. Навчальний посібник. Львів, 2018. 100 с. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Методи обмеження життєдіяльності мікроорганізмів / В. І. Семанюк, Д. Ф. Гуфрій, 

В. М. Гунчак та ін. / за ред. Д. Ф. Гуфрія, В. І. Семанюка. Львів, 2007. 307 с. 

6. 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. 

7. Санітарно-вірусологічне дослідження об’єктів навколишнього середовища: метод. 

рекомендації для самостійної тематичної роботи студентів / О. С. Калініна, О. О. Бенч, 

В. І. Семанюк та ін. Львів: ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького, 2007. 39 с.  

8. Комп’ютерний текст лекцій та лабораторних занять. 

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія: підруч. Львів : ЛНУ ім. 

І. Франка, 2016. 348 с.  
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2. Мікробіологія: навч. посіб. / М. Г. Сергійчук, П. В. Козур, А. І. Вінніков та ін. Київ: 

ВПЦ «Київський університет», 2005. 375 с.  

3. Мікробіологія: підр. для студ. / І. Л. Дикий, І. Ю. Холупяк, Н. Ю. Шевельова та ін. 2-е 

вид. Харків : Профессионал, 2006. 433 с. 

4. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія : підручник. Київ: НУХТ, 2004. 471 с.  

5. Практикум з мікробіології: метод. реком. для студентів 2 курсу денного відділення 

біологічного факультету / уклад. О. І. Віннікова, П І. М. Раєвська. 4-те вид., доп. Х.: 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 66 с. 

6. 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.  

7. Семанюк В. І., Турко І. Б., Пеленьо Р. А. Загальна мікробіологія. Тести. Львів: 

ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, 2015. 138 с. 

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

Єгорова та ін. Вид. 2-е, переробл. та допов. Херсон : Олді-Плюс, 2017. 432 с.  

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

України. Ірпінь, 2020. 412 с. 

Допоміжна 

1. Бондар І. В., Гуляєв В. М. Промислова мікробіологія Харчова і агробіотехнологія. 

Навч. посіб. для студентів спеціальності 7.092901 – «Промислова біотехнологія.». 

Дніпродзержинськ, видавництво ДДТУ, 2004. 280 с. 

2. Ветеринарна мікробіологія: практикум / за ред. Бортнічук В. А., Скибіцький В. Г., 

Ібатулліна Ф. Ж., К.: Нова книга, 2007. 239 с. 

3. Визначник бактерій Берджі. У 2-х т. Т. 2: Пер. з англ. / під ред. Дж. Хоула, Н. Кріга, П. 

Сніта, Дж. Стейлі, С. Вільямса. Москва : Світ, 1997. 368 с. 

4. Практикум з мікробіології: метод. реком. для студентів 2 курсу денного відділення 

біологічного факультету / уклад. О. І. Віннікова, П 69 І. М. Раєвська. 4-те вид., доп. Х.: 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 66 с. 

5. Практикум з мікробіології: підручник: для студентів вищих навчальних закладів / С. П. 

Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. В. Яворська, І. С. Білінська, Б. М. Борсукевич.  Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. 436 с. 

6. Сергійчук М. Г. Будова бактеріальної клітини та методи її дослідження. К.: 

Фітосоціоцентр, 2001. 232 с. 

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

студ. вищих навчальних закладів. Львів: Видавничий дім ЛНУ імені Івана Франка, 

2009. 256 с. 
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3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua 

4. Національна парламентська бібліотека України. URL: http://www.nplu.kiev.ua  

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Гжицького. URL: https://list.in.ua/172439 


