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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 3/90 3/90 

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 42 80 

Форма контролю  залік залік 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 53,3 %; 

для заочної форми здобуття освіти – 11,1 %.  
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2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Водна мікробіологія» є мікроорганізми 

води та донних відкладень поверхневих і підземних прісних, солонуватих та солоних водойм 

природного та штучного походження, які використовуються людиною для забезпечення 

потреб водопостачання, рибництва, зрошування, енергетики, пароплавства, а також у 

лікувальних та рекреаційних цілях.  

Мета навчальної дисципліни «Водна мікробіологія» – формування у студентів 

наукових уявлень та набуття знань про роль мікроорганізмів у водоймах, які визначають 

специфіку функціонування природних і штучних водних екосистем. 

Вивчення навчальної дисципліни «Водна мікробіологія» ґрунтується на таких засвоєних 

навчальних дисциплінах:  

ОК 1.9.Б. Гідроботаніка 

ОК 1.11.Б. Гідробіологія 

ОК 1.12.Б. Гідроекологія 

ОК 1.14.Б. Біохімія гідробіонтів 

Здобуті знання з навчальної дисципліни «Водна мікробіологія» є основою для вивчення 

наступних навчальних дисциплін:  

ОК 1.17.Б. Загальна та спеціальна іхтіологія  

ОК 1.18.Б. Розведення і селекція риб  

ОК 1.19.Б. Годівля риб 

ОК 1.21.Б. Аквакультура природних водойм 

ОК 1.22.Б. Аквакультура штучних водойм 

1.23.Б. Іхтіопатологія 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Водна мікробіологія» є:  

вивчення властивостей мікроорганізмів води і донних відкладень поверхневих і 

підземних прісних, солонуватих і солоних водойм природного та штучного походження;  

пізнання значення мікроорганізмів у рослинному і тваринному світі водойм;  

формування у здобувачів вищої освіти біологічного мислення і цілісного розуміння 

взаємовідносин людини і навколишнього середовища;  

необхідність розумного і планового підходу людини під час використання природних 

багатств водойм. 

 

2.3. Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання: 

знати: особливості структури мікроорганізмів і пов'язаних із ними мікробіологічних 

процесів, що лежать в основі кругообігу речовин у природі; закономірності якісного і 

кількісного складу мікробних угруповань, їхньої взаємодії з іншими представниками біоти; 

біохімічну активність і роль мікроорганізмів у процесах самоочищення водойм; поліпшення 

санітарного стану водойм і органолептичних показників води як результат господарської 

діяльності людини; 

вміти: правильно планувати і проводити мікробіологічні дослідження, визначати 

морфологічний склад мікробіоценозу водойм (акваторії), його структурні та функціональні 

характеристики; оцінювати якість води за бактеріологічними показниками, відрізняти дію 

антропогенних чинників від натурально-природних змін; володіти основними методами 

оцінювання наслідків антропогенної дії на екосистеми водойм; використовувати отримані 

знання для вирішення практичних завдань, а також під час науково-дослідних робіт у цій 

галузі. 
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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. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів 

Тема 1. Вступ. 

Морфологія бактерій. 

Особливості 

морфології окремих 

таксономічних груп 

мікроорганізмів. 

12 2  6  4 11 1  2  8 

Тема 2. Фізіологія 

мікроорганізмів. 

12 2  6  4 12 -  2  10 

Тема 3. Вплив 

фізичних, хімічних 

та біологічних 

чинників на 

мікроорганізми 

12 2  6  4 10 -  -  10 

Разом за розділом 36 6  18  12 33 1  4  28 

Розділ 2. Екологія водних мікроорганізмів 

Тема 1. Мікробіота 

водойм 

14 2  4  8 12 1  1  10 

Тема 2. Екологія 

мікроорганізмів та 

їхня роль у 

перетворенні речовин 

у природі 

6 2  2  2 10 -  -  10 

Разом за розділом 20 4  6  10 22 1  1  20 

Розділ 3.  Роль мікроорганізмів у водоймах 

Тема 1. Роль 

мікроорганізмів  

у підвищенні 

продуктивності 

водойм і формуванні 

якості води.  

12 2  2  8 12 -  -  12 

Тема 2. Санітарний 

аналіз води за 

мікробіологічними 

показниками. 

12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 3. Збудники 

інфекційних хвороб 

риб та гідробіонтів. 

10 2  4  4 11 1  -  10 

Разом за розділом 34 6  8  20 35 2  1  32 

Усього годин  90 16  32  42 90 4  6  80 
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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. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів 

1 Тема: «Вступ. Морфологія бактерій. Особливості морфології 

окремих таксономічних груп мікроорганізмів»  

Предмет, методи і завдання мікробіології. Систематика і 

номенклатура мікроорганізмів. Основні морфологічні групи. Будова 

бактерійної клітини. Основні і тимчасові структури бактерій. 

Оболонка. Нуклеоїд. Цитоплазматична мембрана. Джгутики. 

Капсули, види капсул. Спори бактерій. Процес спороутворення у 

бактерій. Морфологія спірохет, лептоспір, мікоплазм, рикетсій, 

хламідій. Морфологія актиноміцетів. Морфологія мікроскопічних 

грибів. Типові представники, їхнє значення в господарській 

діяльності людини і в патології тварин. Порівняльна характеристика 

прокаріотичного та еукаріотичного типів будови мікроорганізмів. 

2 1 

2 Тема: «Фізіологія мікроорганізмів»  
Хімічна будова мікробів, їхнє живлення та 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. Енергетичні процеси. 

Особливості біологічного окислення. Бродіння. Біосинтез білків, 

ліпідів, поліцукрів, нуклеїнових кислот. Пігментоутворення і 

токсиноутворення у бактерій 

2 - 

3 Тема: «Вплив фізичних, хімічних та біологічних чинників на 

мікроорганізми» 
Вплив на мікроорганізми фізичних факторів. Психрофіли, 

мезофіли, термофіли. Вплив температури, променевої енергії, 

іонізуючого випромінювання, ультразвуку. Поняття стерилізації. 

Вплив на мікроорганізми хімічних та біологічних факторів. 

Антибіотики, бактеріофаги. Форми взаємовідносин макро- і 

мікроорганізмів: симбіоз, коменсалізм, мутуалізм, паразитизм. 

2 - 

Розділ 2. Екологія водних мікроорганізмів 

4 Тема: «Мікробіота водойм» 
Методи дослідження водних мікроорганізмів. Бактеріопланктон, 

бактеріобентос (-нейстон, -плейстон, -пагон). Мікрофлора прісних і 

солоних водойм, вод Світового океану (чисельність, видовий склад, 

сезонний розподіл). Агрегованість бактеріопланктону. 

2 1 

5 Тема: «Екологія мікроорганізмів та їхня роль у перетворенні 

речовин у природі» 

Мікрофлора ґрунту, повітря та води. Роль мікроорганізмів у 

кругообігу речовин та енергії в природі. Взаємозв’язок між 

компонентами біогеоценозів та фітоценозів. Вертикальний і 

добовий розподіл мікроорганізмів у товщі води. Чисельність 

мікроорганізмів у зоні чагарників і на вищих водних рослинах. 

Мікробні ценози водоймищ. Видовий склад мікрофлори водойм, 

донних відкладів, мулу. 

2 - 
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1 2 3 4 

Розділ 3.  Роль мікроорганізмів у водоймах 

6 Тема: «Роль мікроорганізмів у підвищенні продуктивності 

водойм і формуванні якості води» 

Участь мікроорганізмів у продукуванні органічної речовини 

водойм. Водні мікроорганізмі – редуценти органічної речовини 

водойм. Деструкція та мінералізація органічної речовини. 

Кругообіг азоту, вуглецю, фосфору, сірки, заліза. Основні 

фізіологічні групи мікроорганізмів, що здійснюють кругообіг 

речовин у водоймах. 

Визначення загальної чисельності бактеріопланктону і 

бактеріобентосу, основних структурних показників (біомаса, час 

генерації, Р/В-коефіцієнт). Бактеріальна продукція. Мікроорганізми 

як кормова база водойм. Зв'язок між бактеріо-, фіто- і 

зоопланктоном. Бактерійні добрива. 

2 - 

7 Тема: «Санітарний аналіз води за мікробіологічними 

показниками» 

Природні води як джерело водопостачання та їхнє очищення. 

Забруднення патогенними організмами. Загальна чисельність, 

кількість гетеротрофних та індикаторних мікроорганізмів (колі-

титр, колі-індекс). Специфічні забруднення водойм та роль 

мікроорганізмів у його ліквідації. Біологічна потреба кисню (БПК). 

Замори. Вторинне бактеріальне забруднення. Самоочищення 

водойм. Мікробіологічні основи очищення водойм та стічних вод 

(аеробне, анаеробне).   

2 1 

8 Тема: «Збудники інфекційних хвороб риб» 

Нормальна, умовно-патогенна та патогенна мікрофлора організму 

риби. Резидентна і транзитна мікрофлора. Видовий та кількісний 

склад мікрофлори риби. Бактеріальні хвороби риб: аеромоноз 

коропів, псевдомоноз коропів і товстолобиків, чума щук, 

псевдотуберкульоз і туберкульоз. Збудники мікозів: бранхіомікоз, 

сапролегніоз (дерматомікоз), хвороба Стаффа. Хвороби, спричинені 

водоростями: альтова хвороба, мукофільоз коропів. Вірусні 

хвороби: весняна віремія коропів, вірусний бранхіонекроз, 

запалення плавального міхура, віспа коропів. 

2 1 

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. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів 

1 Тема: «Мікробіологічна лабораторія. Техніка мікроскопії. 

Дослідження форми мікроорганізмів» 

Мікробіологічна лабораторія, структура, завдання та особливості 

роботи. Техніка безпеки в лабораторії. Методи виявлення 

мікроорганізмів. Типи світлових мікроскопів та їхні імерсійні 

системи. Техніка мікроскопічного дослідження. Дослідження форм 

мікробів. Визначення рухливості бактерій методом висячої та 

роздавленої краплі. Поділ мікроорганізмів за типом розташування 

джгутиків. 

2 - 

2 Тема: «Виготовлення препаратів для бактеріоскопії. Прості та 

складні методи фарбування мікроорганізмів» 

Приготування препаратів-мазків і препаратів-відбитків для 

мікроскопічних досліджень. Прості методи фарбування 

мікроорганізмів. Складні методи фарбування мікроорганізмів за 

методом Грама та Ціль-Нільсена. Фарбування спор і капсул 

мікроорганізмів за методами Міхіна, Романовського-Гімза, Ольта, 

Ребігера, Меллера, Златогорова, Пєшкова. Оцінка результатів 

фарбування. 

2 1 

3 Тема: «Морфологія плісеневих грибів, актиноміцетів і 
дріжджів» 
Вивчення морфології актиноміцетів, грибів із роду Mucor i 

дріжджів роду Saccharomycеs, дерматоміцетів. Вивчення 

морфології грибів із родів: Aspergillus, Penicillium, Fusarium. 

2 1 

4 Тема: «Поживні середовища. Стерилізація» 
Вимоги до поживних середовищ. Класифікація поживних 
середовищ. Виготовлення поживних середовищ. Методи, об’єкти та 
режими стерилізації. 

2 1 

5 Тема: «Умови і техніка культивування мікроорганізмів» 

Техніка посіву бактерій на рідкі, напівщільні та щільні поживні 

середовища. Культивування аеробів і анаеробів. 

2 - 

6 Тема: «Методи виділення чистої культури мікроорганізмів. 

Дослідження культуральних властивостей мікроорганізмів» 

Виділення чистої культури мікроорганізмів. Оцінка чистоти 

мікробної культури. Особливості росту мікроорганізмів на 

поживних середовищах. 

2 - 

7 Тема: «Дослідження біохімічних властивостей 

мікроорганізмів» 

Методи визначення протеолітичних, цукролітичних, гемолітичних 

та редукуючих властивостей. Критерії оцінки. 

2 - 

8 Тема: «Визначення виду мікроорганізмів. Біопроба» 

Основні принципи визначення виду мікроорганізмів.  

Лабораторні тварини та вимоги до них. Техніка зараження 

лабораторних тварин. Етапи розтину. Відбір патматеріалу для 

бактеріологічних досліджень. 

2 1 

9 Тема: «Визначення чисельності та біомаси бактеріопланктону 

та бактеріобентосу» 
Методи визначення загальної чисельності та біомаси 

бактеріопланктону та бактеріобентосу. 

2 1 
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1 2 3 4 

Розділ 2. Екологія водних мікроорганізмів 

10 Тема: «Методи вивчення екології мікроорганізмів» 

Методи відбору мікробіологічних проб у водоймах. Методи 

вивчення екології мікроорганізмів. 

2 - 

11 Тема: «Методи дослідження води та ґрунту» 

Відбір проб. Методи і техніка бактеріологічних посівів води та 

ґрунту. Бактеріологічне дослідження води і ґрунту. 

2 - 

12 Тема: «Методи санітарної оцінки об’єктів зовнішнього 

середовища»  
Облік бактеріологічного дослідження води, повітря і ґрунту. 

Методи санітарної оцінки об’єктів зовнішнього середовища. 

Визначення вертикального і добового розподілу мікроорганізмів у 

товщі води. 

2 - 

Розділ 3.  Роль мікроорганізмів у водоймах 

13 Тема: «Дослідження мікроорганізмів, які здійснюють кругообіг 
речовин у водоймах»  
Методи вивчення чисельності мікроорганізмів у зонах чагарників і 
на вищих водяних рослинах. 

2 - 

14 Тема: «Бактеріологічне дослідження водойм» 
Методи визначення швидкості розмноження бактерій, 
бактеріальної продукції та деструкції. 

2 - 

15 Тема: «Роль мікроорганізмів у формуванні якості води водойм» 

Санітарний аналіз води і ґрунту. Оцінювання санітарного стану 

водойм за чисельністю індикаторних мікроорганізмів (метод 

ультрафільтрації, метод бродіння). 

2 1 

16 Тема: «Лабораторна діагностика інфекційних хвороб риб» 
Морфологічні, культуральні, ферментативні властивості збудників 

бактеріальних інфекцій: аеромоноз коропів, псевдомоноз коропів і 

товстолобиків, чума щук, псевдотуберкульоз і туберкульоз.  

Збудники мікозів: бранхіомікоз, сапролегніоз (дерматомікоз), 

хвороба Стаффа. Диференційна діагностика. Прогнозування 

предзаморного стану у водоймах. 

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 розвитку водної мікробіології» 

Історія та етапи розвитку водної мікробіології. Природні водойми 

як джерело існування риб та гідробіонтів. Загальні відомості про 

мікроорганізми гідросфери. Біогеоценози активного мулу і 

біоплівки. 

1 2 

2 Тема: «Роль мікроорганізмів в еволюції біосфери» 
Планетарні функції мікроорганізмів у біосфері. Розподіл життя в 

біосфері. 

1 2 

3 Тема: «Утворення ферментів, пігментів та ароматичних 

речовин бактеріями» 

Хімічна природа та класифікація ферментів. Екзо- та 

ендоферменти бактерій. Вітаміни та ростові речовини. 

Практичне значення процесів бродіння. Дихання мікроорганізмів 

та його роль у синтезі енергії.  

Пігментоутворення у бактерій. Фотогенні та ароматутворювальні 

мікроорганізми. 

1 2 

4 Тема: «Екофізіологія мікроорганізмів» 
Розуміння особливостей дії на рослинний організм і мікроорганізм 

екологічних чинників та механізмів їхньої адаптації до умов 

існування. Основні екологічні групи рослин, фізіологічні групи 

мікроорганізмів та вміння комплексно підходити до їхнього 

вивчення. Найбільш поширені класичні та сучасні методи 

дослідження стійкості мікроорганізмів до дії несприятливих 

факторів середовища.  

Мікроорганізми – продуценти антибіотиків. 

2 3 

5 Тема. Перспективи генної інженерії 
Можливості генної інженерії. Перспективи генної інженерії.  

Зменшення ризику, пов'язаного з генними технологіями.  

1 2 

6 Тема: «Мікробний ценоз екосистеми» 

Місця існування мікроорганізмів у водоймах. Роль мікроорганізмів 

у глобальних циклах біогенних елементів. Взаємовідносини 

мікроорганізмів між собою, з водними тваринами та рослинами. 

1 2 

7 Тема: «Екологічні аспекти стану морських екосистем» 
Особливості розвитку бактеріопланктону дніпровських 

водосховищ. Екологічні аспекти оцінювання стану морських 

екосистем. Особливості мікрофлори солоних водойм, лиманних вод 

і лікувальних боліт. 

1 2 

8 Тема: «Особливості мікробіологічного контролю ставових 

господарств» 

Санітарія у рибництві. Видовий та кількісний склад мікрофлори 

різних водойм і мулу. 

1 2 

9 Тема: «Мікробіологічне очищення природних та забруднених 

вод» 

Аеробний розклад забруднень стічних вод у штучних умовах: 

септиктенки, двоярусні відстійники, метантенки. Антропогенне 

забруднення водойм і роль мікроорганізмів в його усуненні. 

1 2 
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1 2 3 4 

10 Тема: «Роль мікроорганізмів у рибопродуктивності водойм»  

Мікроорганізми як кормова база водойм. Фактори, які визначають 

можливості споживання мікрофлори гідробіонтами. Засвоюваність 

бактеріальної маси водними гідробіонтами. Вплив внесення добрив 

на спрямованість мікробіологічних процесів у водоймах. 

Мікробіологічні основи очистки природних та забруднених вод. 

Засоби дезінфекції: галогени і галогенвмісні сполуки; окислювачі; 

кислоти і луги; спирти та альдегіди; солі важких металів; феноли і 

споріднені сполуки; барвники; поверхнево-активні та інші 

речовини.   

2 3 

11 Тема: «Мікробіологія комбікормів» 

Загальні відомості про мікрофлору гранульованих комбікормів. 

Мікрофлора пастоподібного корму компонентами тваринного 

походження. Роль плісневих грибів у зниженні якості комбікормів 

та їхнє етіологічне значення в аліментарних мікотоксикозах. 

1 2 

12 Тема: «Інфекційні хвороби риб»  

Інфекційні хвороби риб: єрсиніоз канальноих сомів, лімфоцистит, 

лімфосаркома щук. Характеристика збудників. Лабораторна 

діагностика. Засоби профілактики та лікування. 

1 2 

13 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 28 54 

Усього годин 42 80 
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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. Мутації прокаріотів. Значення мутацій. 

2. Водні гідробіонти, їхнє значення. 

3. Екологія ґрунтових мікроорганізмів та її вплив на водойми. 

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

5. Моніторинг водних екосистем. 

6. Ціанобактерії в природних і техногенних місцях існування. 

7. Розклад целюлози. 

8. Особливості біологічного аналізу активного мулу. 

9. Роль мікроорганізмів у забрудненні водойм. 

10. Мікробіологічні процесів у водоймах за внесення добрив. 

 

5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Водна 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 навчальної 

дисципліни «Водна мікробіологія» з метою розвитку в здобувачів вищої освіти наукового 

мислення та його використання під час проведення санітарно-мікробіологічного контролю 

водних об’єктів і пов’язаних із ними продуктів харчування. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

- вивчення методів ідентифікації мікроорганізмів та їхній вплив 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 і вирішення контрольних завдань та 

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 

правильну відповідь.  

Варіанти контрольних робіт включають 5 узагальнених запитань. Результат контрольної 

роботи оцінюється по 1 балу за одну правильну відповідь.  

До заліку допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною 

програмою.  
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7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

При визначенні рівня успішності здобувачів вищої освіти використовують систему 

оцінки знань, яка зорієнтована на стимулювання систематичної аудиторної та самостійної 

роботи студентів. 

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 отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою: 

ПК =
𝟏𝟎𝟎 × САЗ

𝟓
= 𝟐𝟎 × САЗ 

де: ПК – бали за поточний контроль; 

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

5 – максимально можливе САЗ. 

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість здобувачу 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 проводяться 

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 та практичні завдання 

навчальної дисципліни здебільшого є неправильними і 

необґрунтованими. Цілісність розуміння програмного матеріалу з 

навчальної дисципліни відсутня. 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти під час заліку 
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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 із 

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

становить 100. 

Дані про успішність здобувачів 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 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., Куляба О. В. Засоби діагностики успішності навчання з водної мікробіології для 

студентів ІІ курсу БТФ. Навчальний посібник. Львів, 2018. 65 с. 

2. Бенч О. О., Куляба О. В. Методичні рекомендації для лабораторних занять із навчальної 

дисципліни «Водна мікробіологія». Львів,. 2018. 102 с. 

3. Семанюк Н. В., Яремко О. В., Верхолюк М. М., Турко Я. І.,  Семанюк В. І., Турко І. Б., 

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

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

Куляба О. В., Шах А. Є. Загальна мікробіологія. Лабораторний практикум для здобувачів 

другого ступеня вищої освіти (магістр), спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза» та 211 «Ветеринарна медицина». Львів, ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького, 2021. 

82 с. 

5. Комп’ютерний текст лекцій і лабораторних занять. 

 

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Антипчук А. Ф., Кірієва І. Ю. Водна мікробіологія: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. Київ: Кондор, 2005. 256 с. 

2. Іваниця В. О. Мікробіологія морська // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія 

[веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН 

України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019.  

3. Мікробіологія: підручник / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, І. В. Березовський та ін. Вінниця: 

Едельвейс і К, 2011. 200 с. 

4. 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. 

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

І. Франка, 2016. 348 с. 

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

ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, 2015. 138 с. 
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7. Чуб І. М. Мікробіологія і хімія води: конспект лекцій. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

імені О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2019. 122 с. 

Допоміжна 

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

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

2. 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. 

3. 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. 

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

4. 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. 

5. 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. 

 

10. Інформаційні ресурси 

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua  

Львівська обласна універсальна наукова бібліотека. URL: http://www.lounb.lviv.ua 

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

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

Наукова бібліотека Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

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