




 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

Семестр 1 

Кількість кредитів/годин 15,0/450 

Усього годин аудиторної роботи 144 

у т.ч.:  

 лекційні заняття, год. 56 

 лабораторні заняття, год 88 

Усього годин самостійної роботи 306 

Форма контролю Залік, екзамен 

 
Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 32 %. 
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2.ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика бактеріальних 

хвороб» є сучасні методи лабораторної діагностики актуальних для ветеринарної практики 

інфекційних хвороб тварин бактеріальної та мікотичної етіології. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика бактеріальних 

хвороб» є пізнання етіології, патогенезу та методів лабораторної діагностики бактеріозів, 

мікозів та мікотоксикозів тварин. Навчальна дисципліна «Лабораторна діагностика 

бактеріальних хвороб» забезпечує формування фундаменту лікаря ветеринарної медицини як 

інфекціоніста-діагноста. 

Вивчення навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика бактеріальних хвороб» ґрунтується 

на таких засвоєних навчальних дисциплінах:  

ОК 1.9. Органічна хімія  

ОК 1.10. Ветеринарна генетика  

ОК 1.12. Біохімія  

ОК 1.7. Біонеорганічна та аналітична хімія  

ОК 2.2. Ветеринарна гігієна та санітарія 

ОК 2.3. Ветеринарна мікробіологія та імунологія  

ОК 2.5. Загальна мікробіологія та мікологія 

ОК 2.6. Спеціальна мікробіологія  
Здобуті знання з навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика бактеріальних хвороб» 

є основою для вивчення наступних навчальних дисциплін:  

ОК 2.18. Гігієна харчових продуктів та кормів 

ОК 2.15. Епізоотологія та інфекційні хвороби 

ОК 2.13. Патологічна морфологія та розтин  

ОК 2.22. Біобезпека та біозахист  

ОК 2.16. Епізоотологія та інфекційні хвороби  

ОК 2.18. Безпечність харчових продуктів і кормів 

 

 

 

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

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

необхідних компетентностей:  

 загальні компетентності:  
здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу (ЗК1);  

здатність до пошуку, оброблення інформації з різних джерел (ЗК2); 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК3); 

знання та розуміння предметної області та розуміння професії (ЗК4); 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК5); 

здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК6);   

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК7); 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні, приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК8); 

здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей) (ЗК9);. 

здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК10); 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК11); 

  прагнення до збереження довкілля (ЗК12). 
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 спеціальні (фахові) компетентності: 
здатність розуміти та встановлювати особливості будови і функціонування клітин, тканин, 

органів, їх систем та апаратів організму тварин (СК1); 

здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час виконання 

професійної діяльності (СК2); 

здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики під час здійснення 

фахової діяльності (СК3); 

здатність проводити відбір, пакування, фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень (СК6); 

здатність володіти знаннями з біобезпеки, біоетики та добробуту тварин (СК11); 

здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей (СК 12); 

здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології (СК 13). 

 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання:  

володіти знаннями етіології та патогенезу бактеріальних і мікотичних хвороб тварин, 

чинних нормативно-правових актів, що стосуються цього виду професійної діяльності, знати 

найсучасніші способи та методи лабораторних досліджень (ПРН6); 

володіти знаннями чинних нормативно-правових актів, етіології і патогенезу хвороб 

тварин та способами і методами лабораторних досліджень (ПРН7); 

знати особливості біології збудників заразних хвороб, патогенез хвороб, чинні 

нормативно-правові акти щодо методів боротьби з ними та способи і засоби фізіо-, дієто- і 

фармакотерапії (ПРН8); 

знати особливості захисту населення від небезпечних патогенів; знати процеси 

виробництва біотехнологічної продукції; володіти методиками ідентифікації небезпек, 

класифікації джерел небезпечних впливів (ПРН11); 

знати принципи і особливості використання спеціалізованих програмних засобів (ПРН19).  

Володіти знаннями про ризики, що піддають загрозі стійкість і саме існування екосистем 

та їх компонентів, знати екологічно-залежні хвороби, екологічні фактори та їх впливи, прояви, 

зміни, наслідки (ПРН20);  

Розуміти послідовність організації ветеринарного обліку з метою планування робіт та 

організації звітності в структурах галузі (ПРН21). 
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3.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів 

Кількість годин 

Денна форма здобуття 

освіти (ДФЗО) 

усього  у тому числі 

лекції лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 

1-й семестр 

Розділ 1. Загальна мікробіологія:  

організація лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів  

 

Тема 1. Організація робочого місця лікаря-діагноста згідно вимог 

GMP та особливості лабораторної діагностики бактеріозів і 

мікозів тварин. 

12 2 – 10 

Тема 2. Особливості лабораторних досліджень різних видів 

клінічного матеріалу та об’єктів, підконтрольних 

Дежпродспоживслужбі.  

12 2 – 10 

Разом за розділом    24 4 – 20 

Розділ 2. Загальна мікробіологія:  

методи лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів тварин 

 

Тема 1. Сучасні методи лабораторної діагностики бактеріозів і 

мікозів тварин. 

22 2 6 14 

Тема 2. Методологія лабораторних досліджень за діагностики 

бактеріозів і мікозів тварин.  

20 2 4 14 

Тема 3. Методологія лабораторних досліджень за діагностики 

латентних та асоційованих інфекцій тварин. 

22 2 6 14 

Тема 4. Імунологічні методи лабораторної діагностики бактеріозів 

тварин. 

24 2 8 14 

Тема 5. Молекулярно-генетичні методи лабораторної діагностики 

бактеріозів тварин. 

20 2 4 14 

Тема 6. Сучасні тест-системи для лабораторної діагностики 

бактеріозів тварин. 

18 2 4 12 

Разом за розділом    126 12 32 82 

Разом за семестр 150 16 32 102 

2-й семестр 

Розділ 3. Спеціальна мікробіологія:  

лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів різних видів тварин 

 

Тема 1. Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів, 

спільних для різних видів тварин. 

20 2 4 14 

Тема 2. Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів великої 

та дрібної рогатої худоби. 

22 2 6 14 

Тема 3. Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів свиней. 18 2 4 12 

Тема 4. Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів коней. 14 2 2 10 

Тема 5. Етіологія та лабораторна діагностика мікозів собак і котів. 16 2 2 12 

Разом за розділом 90 10 18 62 
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1 2 3 4 5 

 

Розділ 4. Спеціальна мікробіологія:  

лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів птиці, риб і бджіл 

 

Тема 1. Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів 

птиці. 

18 2 4 12 

Тема 2. Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів 

риб. 

22 2 6 14 

Тема 3. Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів 

бджіл. 

20 2 4 14 

Разом за розділом 60 6 14 40 

Разом за семестр 150 16 32 102 

3-й семестр 

Розділ 5. Санітарна мікробіологія:  

лабораторні дослідження об’єктів навколишнього середовища 

 

Тема 1. Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів у змивах з об’єктів навколишнього середовища. 

8 2 2 4 

Тема 2. Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів у повітрі. 

8 2 2 4 

Тема 3. Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроскопічних грибів у воді. 

8 2 2 4 

Тема 4. Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів у ґрунті. 

18 2 2 14 

Тема 5. Лабораторні методи оцінки режиму дезінфекції та 

стерилізації. 

18 2 2 14 

Разом за розділом 60 10 10 40 

 

Розділ 6. Санітарна мікробіологія:  

лабораторні дослідження харчових продуктів 

 

Тема 1. Визначення санітарно-показових мікроорганізмів  

у харчових продуктах. 

20 4 4 12 

Тема 2. Лабораторні дослідження молока і молочних продуктів. 24 4 4 16 

Тема 3. Лабораторні дослідження м’ясних і ковбасних виробів. 24 4 4 16 

Тема 4. Лабораторні дослідження харчових продуктів рослинного 

походження. 

22 2 2 18 

Разом за розділом 90 14 14 62 

Разом за семестр 150 24 24 102 

Усього годин 450 56 88 306 
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3.2. Лекційні заняття 

 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

1-й семестр 

Розділ 1. Загальна мікробіологія:  

організація лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів 

 

1 Тема: «Організація робочого місця лікаря-діагноста згідно вимог GMP та 

особливості лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів тварин» 

Організація роботи діагностичних мікробіологічних лабораторій. Біобезпека 

роботи з інфекційними агентами. Техніка безпеки. Види боксів. Вимоги до 

фільтрів повітря. Контроль якості стерильних умов роботи. Контроль якості 

дезінфекції приміщень, інструментів, лабораторного посуду, лабораторних 

тварин після біопроби. Патогенні бактерії та мікроміцети в інфекційній 

патології тварин і людини. Небезпечні бактеріози і мікози тварин. Групи 

патогенності мікроорганізмів. Антропозоонозні, асоційовані та емерджентні 

інфекції. Персистентні й тератогенні властивості мікроорганізмів. 

2 

2 Тема: «Особливості лабораторних досліджень різних видів клінічного 

матеріалу та об’єктів, підконтрольних Дежпродспоживслужбі» 

Характеристика актуальних збудників бактеріозів тварин. Морфологічні, 

тинкторіальні, культуральні та біохімічні властивості бактерій родів 

Streptococcus, Bacillus, Mycobacterium, Brucella, Erysipelothrix, Listeria, 

Pseudomonas, Escherichia, Salmonella, Leptospira, Streptomyces, Proteus. 

Плісеневі гриби – продуценти мікотоксинів та їхнє поширення. Біологічна дія 

мікотоксинів на організм тварин і людини. Вплив мікотоксинів на стан імунної 

системи. Біотрансформація мікотоксинів. Характеристика актуальних збудників 

мікозів і мікотоксикозів тварин. Морфологічні та культуральні властивості 

мікроміцетів родів Mucor, Aspergillus, Penicillium, Fusarіum, Stachybotrys, 

Trichophyton, Mikrosporon. Dendrodochium, Alternaria, Rhizopus.  

2 

Розділ 2. Загальна мікробіологія:  

методи лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів тварин 

3 Тема: «Сучасні методи лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів 

тварин» 

Методи лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів тварин: мікроскопічний, 

бактеріологічний (мікологічний), біологічний, серологічний. Види мікроскопії. 

Методи виділення чистих культур аеробних та анаеробних патогенних 

мікроорганізмів. Експрес-методи лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів 

тварин. 

2 

4 Тема: «Методологія лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів та 

мікозів тварин» 

Методологія лабораторних досліджень патматеріалу від хворих і загиблих 

тварин залежно від групи патогенності підозрюваного збудника. Особливості 

лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів, а також за підозри 

некультивованих форм бактерій.  

2 

5 Тема: «Методологія лабораторних досліджень за діагностики латентних та 

асоційованих інфекцій тварин» 

Методологія лабораторних досліджень патматеріалу від хворих і загиблих 

тварин залежно від групи патогенності підозрюваного збудника. Особливості 

лабораторної діагностики латентних та асоційованих інфекцій тварин. 

2 
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1 2 3 

6 Тема: «Імунологічні методи лабораторної діагностики бактеріозів тварин» 

Загальні принципи серологічних реакцій, що використовуються в  

лабораторної діагностики бактеріозів тварин із метою виявлення 

бактеріальних антигенів і специфічних антитіл. Суть і принцип постановки 

серологічних реакцій для виявлення антигенів та антитіл, інтерпретація 

отриманих результатів.  

2 

7 Тема: «Молекулярно-генетичні методи лабораторної діагностики 

бактеріозів тварин» 

Виявлення геномів бактерій молекулярно-генетичними методами: полімеразна 

ланцюгова реакція (ПЛР), лігазна ланцюгова реакція (ЛЛР), метод секвенування 

ДНК, рестрикційний аналіз, метод ДНК-зондів, метод неампліфікаційних зондів 

нуклеїнових кислот. Суть методів, інтерпретація отриманих результатів. 

2 

8 Тема: «Сучасні тест-системи для лабораторної діагностики бактеріозів 

тварин» 

Загальні принципи виготовлення діагностикумів для постановки серологічних 

реакцій. Приготування корпускулярних і розчинних антигенів. Виготовлення 

бактерійних суспензій. Стандартизація та інактивація антигенів. Одержання 

імунних сироваток і титрування їх. Тест-системи для молекулярно-генетичної 

діагностики бактеріозів тварин. 

2 

Усього годин 16 

2-й семестр 

Розділ 3. Спеціальна мікробіологія:  

лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів різних видів твари 

1 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів, спільних для 

різних видів тварин» 

Характеристика збудників сибірки, туберкульозу, бруцельозу, лептоспірозу, 

лістеріозу. Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, культурально-

біохімічні, антигенні та патогенні властивості; джерела і шляхи передавання 

збудників інфекції; патогенез; лабораторна діагностика. 

2 

2. Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів великої та дрібної 

рогатої худоби»  

Характеристика збудників паратуберкульозу, кампілобактеріозу, 

некробактеріозу, копитної гнилизни. Номенклатура, морфологічні, 

тинкторіальні, культурально-біохімічні, антигенні та патогенні властивості. 

Джерела і шляхи передавання збудників інфекції, лабораторна діагностика. 

2 

3 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів свиней» 

Характеристика збудників бешиха, дизентерії, гемофільозного полісерозиту, 

гемофільозної плевропневмонії, набрякової хвороби. Номенклатура; 

морфологічні, тинкторіальні, культурально-біохімічні, антигенні та патогенні 

властивості; джерела і шляхи передавання збудників інфекції; патогенез; 

лабораторна діагностика. 

2 

4 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів коней» 

Характеристика збудників сапу, миту, епізоотичного лімфангоїту. 

Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, культурально-біохімічні, антигенні 

та патогенні властивості; джерела і шляхи передавання збудників інфекції; 

патогенез; лабораторна діагностика. 

2 

5 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика мікозів собак і котів» 

Характеристика збудників актиномікозу, дерматофітозів, криптококозу, 

споротрихозу. Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, культуральні та 

патогенні властивості; джерела і шляхи передавання збудників інфекції; 

патогенез; лабораторна діагностика. 

2 
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Розділ 4. Спеціальна мікробіологія:  

лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів птиці, риб і бджіл 

6 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів птиці» 

Характеристика збудників сальмонельозу, пастерельозу, мікоплазмозу, 

хламідіозу. Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, культурально-

біохімічні, антигенні та патогенні властивості; джерела і шляхи передавання 

збудників інфекції; патогенез; лабораторна діагностика. 

 

7 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів риб» 

Характеристика збудників фурункульозу лососевих, аеромонозу коропів, 

псевдомонозу коропів, бактеріального ентериту амурів, мікобактеріозу, 

вібріозу, бактеріальної геморагічної септицемії. Номенклатура; морфологічні, 

тинкторіальні, культурально-біохімічні, антигенні та патогенні властивості; 

джерела і шляхи передавання збудників інфекції; патогенез; лабораторна 

діагностика. 

2 

8 Тема «Етіологія та лабораторна діагностика бактеріозів бджіл» 

Характеристика збудників американського та європейського гнильців, 

нозематозу, септицемії, ешерихіозу, сальмонельозу. Номенклатура; 

морфологічні, тинкторіальні, культурально-біохімічні, антигенні та патогенні 

властивості; джерела і шляхи передавання збудника інфекції; патогенез; 

лабораторна діагностика. 

2 

Усього годин 16 

3-й семестр 

Розділ 5. Санітарна мікробіологія:  

лабораторні дослідження об’єктів навколишнього середовища 

1 Тема: «Санітарна мікробіологія, загальні принципи і методи санітарно-

мікробіологічних досліджень» 

Завдання санітарної мікробіології. Загальні принципи і методи санітарно-

мікробіологічних досліджень біологічного матеріалу та об’єктів навколишнього 

середовища: повітря, вода, ґрунт. 

2 

2 Тема: «Мікрофлора навколишнього середовища та процеси, які 

виникають внаслідок її життєдіяльності» 

Роль мікроорганізмів в існуванні біосфери та охороні довкілля. Екологія 

мікроорганізмів і проблеми захисту довкілля. Мікробіологічна контамінація 

повітря, води і ґрунту. Критерії оцінки забруднення навколишнього середовища 

за мікробіологічними показниками. 

2 

3 Тема: «Санітарно-показові мікроорганізми» 

Вчення про санітарно-показові мікроорганізми. Характеристика санітарно-

показових мікроорганізмів: бактерії групи кишкових паличок (БГКП), 

ентерококи, клостридії, бактерії групи протеїв, стафілококи, стрептококи, 

термофіли. 

2 

4 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль повітря» 

Циркуляція та виживання патогенних мікроорганізмів у повітрі. Види 

мікроорганізмів, які мають ветеринарно-санітарне значення. Об’єкти, які 

підлягають санітарно-мікробіологічному дослідженню. Загальні принципи 

санітарно-мікробіологічного дослідження повітря. 

2 

5 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль води» 

Циркуляція та виживання патогенних мікроорганізмів у воді. Види 

мікроорганізмів, які мають ветеринарно-санітарне значення. Об’єкти, які 

підлягають санітарно-мікробіологічному дослідженню. Загальні принципи 

санітарно-мікробіологічного дослідження води. 

2 

 



9 

  

1 2 3 

6 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль ґрунту» 

Циркуляція та виживання патогенних мікроорганізмів у повітрі. Види 

мікроорганізмів, які мають ветеринарно-санітарне значення. Об’єкти, які 

підлягають санітарно-мікробіологічному дослідженню. Загальні принципи 

санітарно-мікробіологічного дослідження ґрунту. 

2 

Розділ 6. Санітарна мікробіологія:  

лабораторні дослідження харчових продуктів 

7 Тема: «Лабораторні методи оцінки режиму дезінфекції та стерилізації» 

Термічний, хімічний та біологічний контроль. Частота проведення різних видів 

контролю. 

2 

8 Тема: «Збудники харчових бактерійних отруєнь» 

Збудники харчових бактерійних токсикозів, токсикоінфекцій та інфекційних 

захворювань, які протікають з ознаками токсикоінфекцій. Характеристика 

збудників харчових бактерійних отруєнь. 

2 

9 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль молока і молочних 

продуктів» 

Мікробіологія сирого молока, вершків, пастеризованого молока. Санітарно-

мікробіологічний контроль виробництва сирого і пастеризованого молока та 

вершків. 

Мікробіологія кисломолочних продуктів, сирів, масла і молочних консервів.  

Санітарно-мікробіологічний контроль виробництва сирого і пастеризованого 

молока та вершків, кисломолочних продуктів, сирів, масла і молочних 

консервів. 

2 

10 Тема «Санітарно-мікробіологічний контроль м’ясних і ковбасних виробів 

та шкіряно-хутрової сировини» 

Мікробіологія та санітарно-мікробіологічне дослідження м’яса, м’ясних 

продуктів, субпродуктів, крові і натуральних кишкових оболонок. 

Мікробіологія та санітарно-мікробіологічне дослідження ковбас і ковбасних 

виробів, копченостей, м’ясних консервів. 

Мікробіологія та санітарно-мікробіологічне дослідження шкіри і шкіряно-

хутрової сировини. 

2 

11 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль харчових продуктів 

рослинного походження» 

Мікрофлора плодів та овочів. Поняття про епіфітну мікрофлору. Природний 

захист рослин від мікроорганізмів. Мікробіологічні процеси, що відбуваються 

при зберіганні свіжих плодів та овочів. Хвороби і види псування плодів та 

овочів. Способи запобігання псуванню плодів та овочів. Мікрофлора 

допоміжних матеріалів та її роль в консервному виробництві. 

2 

12 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль кормів» 

Санітарна мікробіологія кормів: фуражне зерно, комбікорм, борошно і висівки, 

жмихи, шроти, кормові дріжджі, насіння олійних культур, грубі корми (сіно, 

солома), рибне і м’ясо-кісткове кормове борошно. Циркуляція та виживання 

патогенних бактерій і мікроміцетів у кормах. Вплив плісеневих грибів та 

мікотоксинів на якість кормів.  

Етапи санітарно-мікробіологічного дослідження кормів: відбір проб, підготовка 

до дослідження, органолептичний аналіз, мікроскопія, виділення збудників на 

поживних середовищах та їхня ідентифікація, постановка біопроби. 

2 

Усього годин 24 

Разом 56 
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3.3. Лабораторні заняття 

 

№ 

з/п Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

1-й семестр 

Розділ 2. Загальна мікробіологія:  

методи лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів тварин 

1 Тема: «Організація лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів 

тварин» 

Біобезпека роботи з інфекційними агентами. Техніка безпеки. Види боксів. 

Вимоги до фільтрів повітря. Контроль якості стерильних умов роботи. 

Контроль якості дезінфекції приміщень, інструментів та лабораторного 

посуду. Утилізація трупів лабораторних тварин після постановки біопроби, 

відпрацьованих матеріалів і реактивів. Організація робочого місця лікаря-

бактеріолога і лікаря-міколога згідно вимог GМР. 

2 

2 Тема: «Відбір патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин для 

лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів» 

Основні вимоги при отриманні патологічного матеріалу від хворих і загиблих 

тварин для лабораторної діагностики інфекційних хвороб. Особливості відбору 

клінічного і патологоанатомічного матеріалу для бактеріологічного та 

мікологічного досліджень. Консервування та етикетування проб патологічного 

матеріалу. Вимоги до транспортування відібраних зразків залежно від групи 

патогенності підозрюваного збудника. Оформлення супровідної документації. 

Підготовка матеріалу для лабораторного дослідження. 

2 

3 Тема: «Схеми лабораторної діагностики бактеріозів, мікозів та 

асоційованих інфекцій тварин» 
Схеми лабораторних досліджень патматеріалу від хворих і загиблих тварин 

залежно від групи патогенності підозрюваного збудника. Особливості 

лабораторної діагностики некультивованих форм бактерій та асоційованих 

інфекцій тварин. 

2 

4 Тема: «Мікроскопія бактерій різних таксономічних груп» 
Виготовлення препаратів-мазків і препаратів-відбитків із різних зразків 

досліджуваного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Вибір методу 

фарбування. Особливості фарбування бактерій різних таксономічних груп. 

Дослідження морфологічних і тинкторіальних властивостей бактерій. Аналіз 

результатів мікроскопії досліджуваних проб. 

2 

5 Тема: «Виділення чистих бактеріальних культур із патологічного 

матеріалу від хворих і загиблих тварин» 

Первинний посів на звичайні та спеціальні поживні середовища з метою 

виділення чистих бактеріальних культур. Проведення мікроскопії препаратів із 

виділених культур, визначення рухливості бактерій. Дослідження 

культурально-біохімічних властивостей виділених чистих культур 

мікроорганізмів. Методи виділення чистих бактеріальних культур в аеробних 

та анаеробних умовах. 

2 
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6 Тема: «Схеми дослідження чистих бактеріальних культур із метою 

ідентифікації збудників» 

Мікроскопія препаратів із досліджуваних чистих культур і вивчення 

морфолого-тинкторіальних властивостей бактерій. Дослідження культурально-

біохімічних властивостей виділених бактеріальних культур. Дослідження 

патогенних і токсигенних властивостей виділених бактеріальних культур за 

допомогою біопроби Визначення антибіотикочутливості виділених чистих 

культур. Дослідження антигенних властивостей виділених бактеріальних 

культур у серологічних реакціях. Робота з визначником бактерій Бергі. 

 

7. Тема: «Визначення антибіотикочутливості виділених чистих культур 

мікроорганізмів» 

Міжнародні стандарти щодо вибору методу визначення антибіотикочутливості 

виділених чистих бактеріальних культур. Вибір тест-зразків антибіотиків, 

спеціальних середовищ. Методи визначення антибіотикочутливості бактерій: 

диско-дифузійний (метод дисків) і серійних розведень. Аналіз отриманих 

результатів. 

2 

8 Тема: «Методи виділення чистих культур мікроміцетів і токсико-

біологічного аналізу» 

Методи виділення чистих культур мікроміцетів на поживних середовищах 

(Сабуро, Чапека, сусло-агар). Вивчення морфологічних особливостей 

мікроміцетів. Постановка біопроби на кролях, білих мишах, курях, рибах гуппі 

і парамеціях 

2 

9 Тема: «Реакція аглютинації (РА)» 

Суть РА, її різновиди. Компоненти реакції, методика постановки, облік та 

інтерпретація результатів 

2 

10 Тема: «Реакція преципітації (РП)» 

Суть РП, її різновиди. Компоненти реакції, методика постановки, облік та 

інтерпретація результатів. 

2 

11 Тема: «Реакція зв’язування комплементу (РЗК)» 

Суть РЗК, її різновиди. Компоненти реакції, методика постановки, облік та 

інтерпретація результатів. 

2 

12 Тема: «Реакція імунофлуоресценції (РІФ)» 

Суть РІФ, її різновиди. Компоненти реакції, методика постановки, облік та 

інтерпретація результатів. 

2 

13 Тема: «Імуноферментний аналіз (ІФА)» 
Суть ІФА, його різновиди. Компоненти реакції, методика постановки, облік та 

інтерпретація результатів. 

2 

14 Тема: «Серологічна діагностика бактеріозів тварин» 

Відбір сироваток крові від хворих тварин для серологічного дослідження. 

Виявлення і титрування антитіл у РА, РДП, РЗК, ІФА. 

2 

15 Тема: «Індикація в досліджуваному матеріалі нуклеїнових кислот 

патогенних бактерій методом ДНК-зондів» 
Суть методу ДНК-зондів Виділення з досліджуваного матеріалу нуклеїнових 

кислот. Етапи індикації нуклеїнових кислот методом ДНК-зондів. Облік та 

інтерпретація результатів. Тест-системи, які використовуються для 

молекулярно-генетичної діагностики. 

2 
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16 Тема: «Індикація в досліджуваному матеріалі нуклеїнових кислот 

патогенних бактерій методом ПЛР» 
Суть ПЛР. Виділення з досліджуваного матеріалу нуклеїнових кислот. Етапи 

індикації нуклеїнових кислот патогенних бактерій у ПЛР. Облік та 

інтерпретація результатів. Тест-системи, які використовуються для 

молекулярно-генетичної діагностики. 

2 

Усього годин 32 

2-й семестр 

Розділ 3. Спеціальна мікробіологія:  

лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів різних видів тварин 

1 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів, 

спільних для різних видів тварин» 
Характеристика збудників сибірки, туберкульозу і бруцельозу. Номенклатура; 

морфологічні, тинкторіальні, культурально-біохімічні, антигенні та патогенні 

властивості. Патматеріал. Методи лабораторної діагностики. Диференціальна 

діагностика. 

2 

2 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів, 

спільних для різних видів тварин» 
Характеристика збудників лептоспірозу і лістеріозу. Номенклатура; 

морфологічні, тинкторіальні, культурально-біохімічні, антигенні та патогенні 

властивості.. Методи лабораторної та диференціальна діагностика. 

2 

3 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів 

великої рогатої худоби»  
Характеристика збудників паратуберкульозу, кампілобактеріозу і 

некробактеріозу ВРХ. Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, 

культурально-біохімічні, антигенні та патогенні властивості. Патматеріал. 

Методи лабораторної діагностики. Диференційна діагностика. 

2 

4 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів овець і 

кіз»  
Характеристика збудників брадзоту та копитної гнилизни овець і кіз. 

Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, культурально-біохімічні, 

антигенні та патогенні властивості. Патматеріал. Методи лабораторної 

діагностики. Диференціальна діагностика. 

2 

5 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів овець і 

кіз»  
Характеристика збудників інфекційної ентеротоксемії, інфекційної агалактії та 

інфекційної плевропневмонії овець і кіз. Номенклатура; морфологічні, 

тинкторіальні, культурально-біохімічні, антигенні та патогенні властивості. 

Патматеріал. Методи лабораторної діагностики. Диференціальна діагностика. 

2 

6 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів 

свиней» 

Характеристика збудників бешихи, дизентерії та набрякової хвороби свиней. 

Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, культурально-біохімічні, 

антигенні та патогенні властивості. Патматеріал. Методи лабораторної 

діагностики. Диференціальна діагностика. 

2 

7 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів 

свиней» 

Характеристика збудників полісерозиту, гемофільозної плевропневмонії та 

хламідіозу свиней. Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, культурально-

біохімічні, антигенні та патогенні властивості. Патматеріал. Методи 

лабораторної діагностики. Диференціальна діагностика. 

2 
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8 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів коней»  
Характеристика збудників сапу, миту та епізоотичного лімфангоїту коней. 

Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, культурально-біохімічні, 

антигенні та патогенні властивості. Патматеріал. Методи лабораторної 

діагностики. Диференціальна діагностика. 

2 

9 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики мікозів собак і 

котів» 

Характеристика збудників актиномікозу, дерматофітозів, криптококозу і 

споротрихозу собак і котів. Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні та патогенні властивості. Патматеріал. Методи лабораторної 

діагностики. Диференціальна діагностика. 

2 

Розділ 4. Спеціальна мікробіологія:  

лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів птиці, риб і бджіл 

10 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів птиці» 

Характеристика збудників сальмонельозу, пастерельозу, мікоплазмозу і 

хламідіозу птиці. Номенклатура; морфологічні, тинкторіальні, культурально-

біохімічні, антигенні та патогенні властивості. Патматеріал. Методи 

лабораторної діагностики. Диференціальна діагностика. 

2 

11 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики мікозів птиці» 

Характеристика збудників аспергільозу, кандидамікозу, парші та 

фузаріотоксикозу птиці. Номенклатура; морфологічні, культуральні та 

патогенні властивості. Патматеріал. Методи лабораторної діагностики. 

Диференціальна діагностика. 

2 

12 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів риб» 
Характеристика збудників фурункульозу лососевих, аеромонозу коропів, 

псевдомонозу коропів і бактеріального ентериту амурів. Номенклатура; 

морфологічні, культуральні та патогенні властивості. Патматеріал. Методи 

лабораторної діагностики. Диференціальна діагностика. 

2  

 

13 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів риб» 
Характеристика збудників мікобактеріозу, вібріозу, бактеріальної геморагічної 

септицемії. Номенклатура; морфологічні, культуральні та патогенні 

властивості. Патматеріал. Методи лабораторної діагностики. Диференціальна 

діагностика. 

2 

14 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики мікозів риб»  
Характеристика збудників іхтіофонозу, мікозу плавального міхура, 

кандидомікозу. Номенклатура; морфологічні, культуральні та патогенні 

властивості. Патматеріал. Методи лабораторної діагностики. Диференціальна 

діагностика. 

2 

15 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики бактеріозів бджіл» 
Характеристика збудників американського та європейського гнильців, 

нозематозу, септицемії, ешерихіозу і сальмонельозу бджіл. Номенклатура; 

морфологічні, культуральні та патогенні властивості. Патматеріал. Методи 

лабораторної діагностики. Диференціальна діагностика. 

2 

16 Тема: «Схеми лабораторних досліджень за діагностики мікозів бджіл»  
Характеристика збудників аспергільозу, аскосферозу і меланозу бджіл. 

Номенклатура; морфологічні, культуральні та патогенні властивості. 

Патматеріал. Методи лабораторної діагностики. Диференціальна діагностика. 

2  
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3-й семестр 

Розділ 5. Санітарна мікробіологія:  

лабораторні дослідження об’єктів навколишнього середовища 

1 Тема: «Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів в об’єктах навколишнього середовища» 

Методи визначення кількості бактерій: приготування розведень; глибинний 

посів у щільні живильні середовища; поверхневий посів на щільні живильні 

середовища; метод посіву в рідкі середовища (бродильний, титраційний метод). 

Обробка результатів підрахунку бактерій під мікроскопом і підрахунку колоній 

на щільних живильних середовищах. Обробка результатів визначення кількості 

бактерій методом посіву в рідкі середовища (бродильний, титраційний метод). 

2 

2 Тема: «Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів у повітрі» 

Санітарно-мікробіологічне дослідження повітря. Особливості відбирання 

зразків повітря для санітарно-мікробіологічних досліджень. Методи виділення 

мікроорганізмів із повітря: аеробів – посівом на чашки штрихом, анаеробів – 

методом глибинного посіву. Санітарно-мікробіологічний контроль повітря за 

вмістом мікроміцетів родів Аspergillus та Penicillium на середовищі Сабуро.  

2 

3 Тема: «Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів у воді» 

Санітарно-мікробіологічне дослідження води. Особливості відбирання зразків 

води для санітарно-мікробіологічних досліджень. Визначення загального 

мікробного забруднення води. Визначення БГКП (коліформних бактерій) у воді 

методом мембранної фільтрації й титраційним методом. Визначення колі-титру 

з використанням середовища КОДА (прискорений метод). Визначення колі-

титру і колі-індексу двофазним бродильним методом. Виявлення сальмонел у 

воді. Санітарно-бактеріологічна оцінка рибогосподарських водойм. Індикація 

та кількісний облік автохтонної й аллохтонної мікрофлори водойм. 

2 

4 Тема: «Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів у ґрунті» 

Санітарно-мікробіологічне дослідження ґрунту. Особливості відбирання зразків 

ґрунту та підготовка для санітарно-мікробіологічних досліджень. Визначення 

загальної кількості мікроорганізмів ґрунту (мікробного числа). Дослідження 

ґрунту на присутність бактерій групи кишкових паличок (БГКП). Визначення 

перфрінгенс-титру ґрунту. Санітарно-мікробіологічний контроль ґрунту за 

вмістом мікроміцетів родів Аspergillus та Penicillium на середовищі Сабуро.  

2 

5 Тема: «Лабораторні методи оцінки режиму дезінфекції та стерилізації»  
Мікробіологічний метод визначення якості дезінфекції. Бактеріологічний 

контроль якості дезінфекції поверхонь за вмістом життєздатних клітин 

санітарно-показових мікроорганізмів. Контроль якості дезінфекції спецодягу. 

Методи оцінювання якості стерилізації. 

2 

Розділ 6. Санітарна мікробіологія:  

лабораторні дослідження харчових продуктів 

6 Тема: «Методи індикації санітарно-показових мікроорганізмів у харчових 

продуктах» 

Методи індикації санітарно-показових мікроорганізмів: бактерій групи 

кишкових паличок (БГКП), ентерококи, клостридії, бактерії групи протеїв, 

стафілококи, стрептококи і термофіли. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні та ферментативні властивості.  

2 
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7 Тема: «Збудники харчових бактерійних отруєнь» 

Збудники харчових бактерійних токсикозів, токсикоінфекцій та інфекційних 

захворювань, які протікають з ознаками токсикоінфекцій. Характеристика 

збудників харчових бактерійних отруєнь. 

2 

8 Тема: «Лабораторне дослідження молока і молочних продуктів» 
Відбір проб для лабораторного дослідження. Визначення кількості мезофільних 

аеробних та анаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ), стафілококів, 

стрептококів, сальмонел, протеїв, Listeria monocytogenes, молочнокислих 

мікроорганізмів). 

2 

9 Тема: «Лабораторне дослідження м’ясних і ковбасних виробів» 
Відбір проб для лабораторного дослідження. Визначення кількості мезофільних 

аеробних та анаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ), стафілококів, 

стрептококів, сальмонел, протеїв, Listeria monocytogenes, клостридій, бацил). 

2 

10 Тема: «Визначення залишкової кількості антибіотиків у харчових 

продуктах» 
Визначення залишкової кількості антибіотиків у м’ясі, молоці, рибі, яйцях, 

меді. Визначення кількості антибіотиків у сировині тваринного походження 

методом ІФА. 

2 

11 Тема: «Лабораторне дослідження харчових продуктів рослинного 

походження» 

Відбір проб для лабораторного дослідження. Визначення кількості МАФАнМ, 

вмісту БГКП, L. monocytogenes, сальмонел.  

2 

12 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль кормів» 

Санітарна мікробіологія кормів: фуражне зерно, комбікорм, борошно і висівки, 

жмихи, шроти, кормові дріжджі, насіння олійних культур, грубі корми (сіно, 

солома), рибне і м’ясо-кісткове кормове борошно. Вплив плісеневих грибів та 

мікотоксинів на якість кормів. Етапи санітарно-мікробіологічного дослідження 

кормів: відбір проб, підготовка до дослідження, органолептичний аналіз, 

мікроскопія, виділення мікроорганізмів на поживних середовищах та їхня 

ідентифікація, постановка біопроби. 

2 

Усього годин 24 
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3.4. Самостійна робота 

 

№ з/п Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

1-й семестр 

Розділ 1. Загальна мікробіологія:  

організація лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів   

1 Тема: «Методи фарбування мікроорганізмів» 

Види фарб та приготування барвників для різних методів фарбування 

мікроорганізмів. Основні методи фарбування бактерій різних 

таксономічних груп. 

6 

2 Тема: «Поживні середовища для культивування бактерій різних 

таксономічних груп» 

Вимоги до поживних середовищ. Класифікація поживних середовищ. Етапи 

виготовлення живильних середовищ. Контроль якості виготовлених 

поживних середовищ згідно з міжнародними стандартами і правилами 

зберігання. 

8 

3 Тема: «Культивування бактерій на поживних середовищах»  

Техніка посіву на поживні середовища з різних проб матеріалу. 

4 

Розділ 2. Загальна мікробіологія:  

методи лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів тварин 

4 Тема: «Морфологія мікроміцетів» 

Морфологічні особливості актиноміцетів та плісеневих грибів різних 

таксономічних груп. 

6 

5 Тема: «Біопроба на лабораторних тваринах» 
Вимоги до лабораторних тварин. Методи зараження і правила розтину 

лабораторних тварин. Відбір крові від заражених лабораторних тварин. 

Відбир патологічного матеріалу від загиблих лабораторних тварин для 

бактеріологічного дослідження.  

6 

6 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 72 

Усього годин за 1-й семестр 102 

2-й семестр 

Розділ 3. Спеціальна мікробіологія:  

лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів різних видів тварин 

7 Тема: «Збудники бактеріозів, спільних для різних видів тварин: 

сибірки, туберкульозу бруцельозу, лептоспірозу, лістеріозу» 

Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

3 

8 Тема: «Збудники бактеріозів великої рогатої худоби: паратуберкульозу, 

кампілобактеріозу, некробактеріозу» 

Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

2 

9 Тема: «Збудники бактеріозів овець і кіз: брадзоту, копитної гнилизни»  
Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

1 

10 Тема: «Збудники бактеріозів свиней: бешихи, дизентерії, набрякової 

хвороби, полісерозиту, гемофільозної плевропневмонії, хламідіозу» 

Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

3 
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1 2 3 

11 Тема: «Збудники бактеріозів коней: сапу, миту, епізоотичного 

лімфангоїту»  

Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

2 

12 Тема: «Збудники мікозів собак і котів: актиномікозу, дерматофітозів, 

криптококозу, споротрихозу» 

Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

3 

Розділ 4. Спеціальна мікробіологія:  

лабораторна діагностика бактеріозів і мікозів птиці, риб і бджіл 

13 Тема: «Збудники бактеріозів птиці: сальмонельозу, пастерельозу, 

мікоплазмозу, хламідіозу» 

Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

3 

14 Тема: «Збудники мікозів птиці: аспергільозу, кандидамікозу, парші, 

фузаріотоксикозу» 

Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

3 

15 Тема: «Збудники бактеріозів риб: фурункульозу лососевих, аеромонозу 

коропів, псевдомонозу коропів, бактеріального ентериту амурів» 
Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

3 

16 Тема: «Збудники мікозів риб: іхтіофонозу, мікозу плавального міхура, 

кандидомікозу»  

Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

2 

17 Тема: «Збудники бактеріозів бджіл: американського та європейського 

гнильців, нозематозу, септицемії, ешерихіозу, сальмонельозу» 
Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

3 

18 Тема: «Збудники мікозів бджіл: аспергільозу, аскосферозу, меланозу»  
Стійкість збудників до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни хвороб. 

2 

19 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 72 

Усього годин за 2-й семестр 102 

3-й семестр 

Розділ 5. Санітарна мікробіологія:  

лабораторні дослідження об’єктів навколишнього середовища 

20 Тема: «Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів у змивах з об’єктів навколишнього середовища» 
Визначення патогенних бактерій і міксоміцетів, ізольованих із змивів з 

об’єктів навколишнього середовища, за визначником Бергі. 

2 

21 Тема: «Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів у повітрі» 
Визначення патогенних бактерій і мікроміцетів, ізольованих із повітря, за 

визначником Бергі. 

2 
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22 Тема: «Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів у воді» 
Визначення патогенних бактерій і мікроміцетів, ізольованих із води, за 

визначником Бергі. 

2 

23 Тема: «Методи виявлення та ідентифікації патогенних бактерій і 

мікроміцетів у ґрунті» 
Визначення патогенних бактерій і міксоміцетів, ізольованих із ґрунту, за 

визначником Бергі. 

2 

24 Тема: «Лабораторні методи оцінки режиму дезінфекції та стерилізації» 
Вивчення стійкості мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів. 

Антибіотикостійкість 

3 

Розділ 6. Санітарна мікробіологія:  

лабораторні дослідження харчових продуктів 

25 Тема: «Санітарно-мікробіологічні вимоги до якості та безпечності 

харчових продуктів і продовольчої сировини» 

Сучасні нормативно-правові акти, що визначають вимоги до якості та 

безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини. 

3 

26 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль на виробництві 
молочних продуктів» 

Методи індикації технічно-шкідливих мікроорганізмів, психротрофів, 

галофілів і пробіотичної мікрофлори. Виділення бактеріофагів і 

фаготипування. Визначення фагочутливості молочнокислих 

мікроорганізмів. 

4 

27 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль на виробництві м’ясних 

продуктів» 

Індикації психротрофів у холодильних установках і галофілів у 

засолювальних продуктах. 

4 

28 Тема: «Санітарно-мікробіологічний контроль на виробництві харчових 

продуктів рослинного походження» 

Принципи застосування мікробіологічних критеріїв для харчових продуктів 

відповідно до стандарту Codex CAC/GL 21-1997 «Принципи встановлення і 

застосування мікробіологічних критеріїв харчових продуктів». 

6 

29 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 72 

Усього годин за 3-й семестр 102 

Усього годин 306 
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4. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне завдання виконується за бажанням студента з метою покращення балу 

поточного контролю на основі опрацювання додаткової літератури та інформаційних ресурсів. 

 

Тема 1. «Тест-системи, які використовуються для серологічної та молекулярно-генетичної 

діагностики бактеріальних хвороб тварин в Україні». 

Тема 2. «Молекулярно-генетичні методи діагностики бактеріальних хвороб тварин». 

Тема 3. «Експрес-методи ідентифікації мікроорганізмів у матеріалі з об’єктів довкілля і 

харчових продуктів».  

Тема 4. «Серологічна діагностика бактеріозів тварин». 

Тема 5. «Основні методи фарбування бактерій різних таксономічних груп » 

Тема 6. «Морфологічні особливості актиноміцетів та плісеневих грибів різних 

таксономічних груп». 

Тема 7. «Особливості лабораторної діагностики латентних та асоційованих інфекцій 

тварин». 

Тема 8. «Вивчення стійкості мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів. 

Антибіотикостійкість». 

Тема 9. «Бактеріологічний контроль якості дезінфекції поверхонь за вмістом 

життєздатних клітин санітарно-показових мікроорганізмів». 

Тема 10. «Санітарно-мікробіологічний контроль на харчових виробництвах».  

 

5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика бактеріальних хвороб» 

проводиться за допомогою наступних методів:  

 викладання лекційного матеріалу;  

 використання навчального наочного матеріалу  

(таблиці, набори діагностичних препаратів, лабораторне устаткування);  

 використання мультимедійних засобів;  

 розв’язування діагностичних завдань;  

 проведення лабораторних досліджень, інтерпретація та оцінка отриманих результатів;  

 науково-дослідна робота;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

 лекції;  

 лабораторні заняття;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Головна мета лекційного курсу – оволодіння теоретичними основами методології 

лабораторної діагностики з метою розвитку в здобувачів вищої освіти наукового мислення та 

його використання в постановці діагнозу на бактеріальні та мікотичні інфекції тварин. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

 вивчення методів лабораторної діагностики бактеріозів і мікозів тварин, складання плану 

лабораторного дослідження за підозри конкретної інфекційної хвороби; 

 засвоєння правил відбору патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин, з об’єктів 

довкілля і харчових продуктів та його підготовки для лабораторного дослідження; 

 засвоєння методів швидкої індикації патогенів безпосередньо в досліджуваних пробах, 

виділення чистих культур мікроорганізмів, серологічної ідентифікації збудників та 

специфічних антитіл;  

 аналіз та узагальнення результатів лабораторного дослідження і встановлення діагнозу на 

бактеріальну чи мікотичну інфекцію або потенційної епідемічної небезпеки.  
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На лабораторних заняттях практикується тестовий контроль, усне опитування, вирішення 

діагностичних завдань. Залікові та екзаменаційні білети включають тестові, описові питання та 

діагностичні завдання, які показують рівень теоретичної та практичної підготовки студентів як 

майбутніх лікарів ветеринарної медицини. 
 

6. Методи контролю 

Успішність студентів оцінюється шляхом проведення поточного, залікового та 

екзаменаційного контролю. 

Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях упродовж семестрів у вигляді 

тестування, усного опитування і розв’язання діагностичних завдань.  

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

Варіанти поточного тестового контролю включають 30 запитань. Тестові завдання мають  

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

відповідь.Окрім тестових запитань, розроблено 35 діагностичних завдань. 

До заліку та екзамену допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені 

навчальною програмою. Варіанти екзаменаційних робіт включають тестові та описові 

запитання. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів  

(за національною системою) 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент упродовж семестру за всі види 

навчальної роботи, становить 100. Це поточний контроль (ПК). 

Результати ПК оцінюються за 4-бальною шкалою («2», «3», «4», «5») (таблиця 1). 

Наприкінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих 

студентом оцінок із наступним переведенням його у бали за формулою: 100(ПК) = 100, 

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

семестр. 
     100 × САЗ 

ПК =  ――――――― = 20 х САЗ 
5 

 

Сумарна оцінка(СО): поточний контроль (ПК) – 50 балів, екзамен (Е) – 50 балів. 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100. 

 

 

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. 
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1 2 

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. 

 

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

екзамену 

 

Оцінка 

залік/екзамен 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

1 2 3 4 

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. 
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1 2 3 4 

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. 

 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

1. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Куляба О.В., Турко Я.І., Семанюк Н.В. 

Диференційна діагностика інфекційних хвороб бактеріальної етіології. Навчальний 

посібник. Львів. 2019. 85 с. 

2. Комп’ютерний конспект лекцій. 

3. Тестові та діагностичні завдання для контролю знань студентів. 

 

9. Рекомендована література  

Базова 

 

1. Демченко А.В., Бортнічук В.А., Скибіцький В.Г, Апатенко В.М. Ветеринарна 

мікробіологія та імунологія. Київ: Урожай, 1996. 368 с.  
2. Мікробіологія: Підр. для студ. / І. Л.Дикий, І. Ю.Холупяк, Н. Ю. Шевельова, 

та ін. 2-е вид.– Х. : Професіонал, 2006. – 433 с. 

3. Кравців Р.Й., Захарів О.Я., Семанюк В.І., Турко І.Б. Ветеринарна мікробіологія. 

Навчальний посібник. Львів, 2007. 418 с. 

4. Левківська Н.Д., Куртяк Б.М., Левківський Д.М., Падовський А.І., Гутий Б.В., Семанюк 

В.І. / За редакцією Левківської Н.Д./ Лабораторна діагностика інфекційних хвороб тварин 

бактеріальної етіології. Навчальний посібник. Львів. ЛНУВМтаБТ імені С.З.Гжицького, 2017. 

244 с. 

5. Определитель бактерий Берджи. В 2-х т. Т.1: Пер. с англ./Под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, 

П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. М.: Мир, 1997. 432 с. 

6. Определитель бактерий Берджи. В 2-х т. Т.2: Пер. с англ./Под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, 

П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. М.: Мир, 1997. 368 с. 

7. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Практична загальна мікробіологія. 

Навчально-методичний посібник. – Львів: ФОП «Корпан Б.І.», – 108 с. 

8. Скибіцький В.Г., Власенко В.В., Козловська Г.В., Ібатулліна Ф.Ж., Ташута С.Г., 

Мельник М.В. Ветеринарна мікробіологія. Київ: ТОВ «Дорадо-Друк», 2012. 367с. 

9. Скибіцький В.Г., Власенко В.В., Козловська Г.В., Ібатулліна Ф.Ж. та ін. Ветеринарна 

мікробіологія. Київ. 2012. 156 с. 

https://www.twirpx.com/file/1377607/
https://www.twirpx.com/file/1377607/
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10. Скибіцький В.Г., Козловська Г.В., Ташута С.Г., Ібатулліна Ф.Ж., Яблонська О.В. 

Ветеринарна мікробіологія. Навчальний посібник для студентів, що навчаються у вищих 

навчальних закладах ІII–1V рівнів акредитації за напрямом «Ветеринарна медицина» ОКР 

«Магістр». Київ, 2009. 638 с.  

11. Современная микробиология. В 2-х т. Пер. с англ. / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. 

Шлегеля. Москва: Мир, 2005. Т. 1: Прокариоты. 656 с. 

 

Допоміжна 

1. Бергілевич О.М, В.І. Семанюк, Касянчук В.В., Ковальчук Р.А., Салата В.З., Остапюк М.П. 

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи. 

Навчальний посібник. Суми, 2010. 319 с. 

2. Івченко В.М., Шарандак В.В., Горбатюк О.І., Козак М.В. Довідник мікробіологічних 

методів дослідження харчових продуктів і кормів для тварин згідно з міжнародними 

стандартами. Біла Церква, 2006. 264 с. 

3.  Власенко В.В., Скибіцький В.Г., Власенко І.Г., Ібатулліна Ф.Ж., Козловська Г.В., 

Мельник М.В. Мікробіологія м’яса та м’ясопродуктів (практикум). Вінниця, «Едельвейс і К», 

2008. 132 с. 

4. Левківський Д.М., Стронський Ю.С., Левківська Н.Д., Гутий Б.В., Сторчак Ю.Г., Стибель 

А.О. Інфекційні хвороби молодняку сільськогосподарських тварин (діагностика, лікування та 

заходи боротьби). Навчальний посібник. Львів, 2018. 86с. 

5. Пеленьо Р.А. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт та самостійного 

вивчення дисципліни «Загальна мікробіологія» студентам спеціальності 212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза». Львів, 2018. 98 с. 

6. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Мікробіологічний контроль 

довкілля, кормів і продуктів тваринного походження. Навчально-методичний посібник. Львів: 

ФОП «Корпан Б.І.», 2018. 24 с. 

7. Скибіцький В.Г., Власенко В.В., Власенко І.Г. та ін. Мікробіологія молока та молочних 

продуктів. Вінниця: Едельвейс і К., 2008. 412 с. 

8. Турко І.Б., Семанюк В.І, Пеленьо Р.А., Турко Я.І. Загальна мікробіологія. Навчально-

методичний посібник. Львів, 2018. 82 с. 

 

10. Інформаційні ресурси 

1. Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми. 

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=10525.   

2. Ветеринарна мікробіологія та вірусологія.http://referatu.ucoz.ua/load/7-1-0-558.  

3.      http://icm.asm.org/. Journal of Clinical Microbologi: Home. 

4.     Освітній портал «Академія».http://www.npblog.com.ua/index.php/biologiva/bakterivi-

Y-zhitti-liudini.html.  

5.      http://build.org.ua/docs/standarts117_sortname-harchova-mikrobiologija.html.  

6.     http://youalib.com/content/. 

 

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=10525.
http://referatu.ucoz.ua/load/7-1-0-558
http://jcm.asm.org/
http://www.npblog.com.ua/index.php/biologiva/bakterivi-Y-zhitti-liudini.html
http://www.npblog.com.ua/index.php/biologiva/bakterivi-Y-zhitti-liudini.html
http://youalib.com/content/%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%96%D0%BE

