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Викладачі курсу доцент кафедри мікробіології, к. б. н. Яворська Галина Василівна 

Контактна інформація 

викладачів 

halyna.yavorska@lnu.edu.ua 

http://bioweb.lnu.edu.ua/employee/yavorska-h-v 

Консультації по курсу 

відбуваються 

вул. Грушевського 4, ауд. 302 

Консультації за попередньою домовленістю. Он-лайн консультації 

через Zoom або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн кон-

сультацій слід писати на електронну пошту або дзвонити 

Сторінка курсу https://bioweb.lnu.edu.ua/course/metody-doslidzhennya-mikroorhanizmiv 

Інформація про курс Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання 

про принципи організації мікробіологічних досліджень і фізико-

хімічні, біохімічні та мікробіологічні методи дослідження мікроор-

ганізмів. Тому у змісті курсу представлено теоретичні і практичні 

знання щодо ознайомлення студентів з різноманітними методами 

дослідження мікроорганізмів і формування вмінь самостійного вико-

нання, оформлення та представлення мікробіологічного експеримен-

ту, що сприятиме успішному освоєнню навиків дослідницької та нау-

кової діяльності. 

Коротка анотація кур-

су 

Дисципліна «Методи дослідження мікроорганізмів» є нормативною 

дисципліною, яку викладають в V семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця 

дисципліна є необхідною для розуміння роботи мікробіолога, 

підходів і правил вибирання методів для дослідження 

мікроорганізмів та основних аспектів оброблення, аналізування й 

оформлення отриманих результатів. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення обов’язкової дисципліни «Методи дослідження мі-

кроорганізмів» є сформувати знання про обладнання мікробіологіч-

ної лабораторії та правила роботи в ній; представити основні фізико-

хімічні, біохімічні та мікробіологічні методи для досліджень мікроо-

рганізмів; підготувати їх до наукових досліджень, які вони будуть 

проводити виконуючи курсові та дипломні роботи, навчити аналізу-

вати та порівнювати одержані експериментальні дані з даними літе-

ратури і оформляти та представляти результати для вирішення за-

вдань з формування дослідницьких компетентностей. 
Завдання (навчальні цілі):  

на платформі moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua) 

Література для ви-

вчення дисципліни 

Основна література: 

1. Гудзь C., Гнатуш С., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. 
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М. Практикум з мікробіології. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 

2014. 456 с. 

2. Гудзь C., Гнатуш С., Білінська І. Мікробіологія: практикум, тести. 

Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 228 с. 

3. Манько В., Гальків М., Клевець М. Основи техніки лабораторних 

робіт у фізіологічних дослідженнях. Навчальний посібник. Львів: 

Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 135 с. 

4. Механізми біохімічних реакцій: навчальний посібник / за 

ред.проф. Сибірної Н.О. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 

316 с. 

5. Сергійчук М. Г. Будова бактеріальної клітини та методи її 

дослідження. Київ: Фітосоціоцентр, 2001. 232 с.  

6. Методы исследований и организация эксперимента / Под ред. К. 

П. Власова. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2002. 255 с.  

7. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: нав-

чальний посібник. 5-е вид. К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. 

240 с. 

8. Теппер Е. З. и др. Практикум по микробиологии. М.: Изд-во Ко-

лос, 1993. 175 с.  

9. Нетрусов А. И., Егорова М. А., Захарчук Л. М. Практикум по мик-

робиологии. М.: Академія, 2005. 608 с.  

Інформаційні ресурси 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

2. http://www.wikipedia.org/ 

3. http:/highwire.stanford.edu/ 

Тривалість курсу один семестр 

Обсяг курсу 90 годин / 3 кредити ECTS. 48 год аудиторних занять, з них 48 год 

лекцій. 42 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 09 Біологія, 

спеціальність 091 Біологія) дисципліна забезпечує набуття студентами 

таких результатів навчання:  

ПР01. Розуміти соціальні та економічні наслідки впровадження нові-

тніх розробок у галузі біології у професійній діяльності.  

ПР02. Застосовувати сучасні інформаційні технології, програмні за-

соби та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення профе-

сійної діяльності.  

ПР06. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, екології, 

математики у процесі навчання та забезпечення професійної діяль-

ності.  

ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти 

проектувати траєкторію професійного росту й особистого розвитку, 

застосовуючи набуті знання.  

ПР10. Знати основи систематики, методи виявлення та ідентифікації 

неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот й застосовувати їх для 

вирішення конкретних біологічних завдань.  

ПР20. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та про-

ведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, 

у т.ч. математичних методів та програмного забезпечення для прове-

дення досліджень, обробки та представлення результатів.  

Детальніше на платформі moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua) 

Ключові слова Методи дослідження, принцип методу, достовірність даних, плану-
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вання експерименту, необхідне обладнання, техніка безпеки, інстук-

ція, ультрафільтр, люмінестат, фотоелектроколориметр, хроматогра-

фія, преципітат, стерилізування, хромова суміш, автоклав, середо-

вище вирощування, методи визначення біомаси, електрофорез, зона 

затримки росту, барвники, дезінтегрування клітин мікроорганізмів, 

фракціонування 

Формат курсу очний  

 проведення лекцій із застосуванням активних та інтерактивних ме-

тодів навчання і консультацій 

Теми Див. Схема курсу (нижче)* 

Підсумковий контроль, 

форма 

Іспит. Форми: письмова, тестова 

Алгоритм оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання – 50 балів.  

Модульна контрольна робота 1 (письмово): приготування розчинів і 

розрахунки концентрацій розчинів – всього 4 задачі – 20 балів.  

Інтерактивна діяльність (усно і письмово) – всього 5 завдань – 10 

балів.  

Проміжні тести в кнці тем – всього 10 тестувань – 20 балів. 

- підсумкове оцінювання (іспит) – 50 балів.  

Тести, де кожне питання оцінюють по різному: у 1 бал, всього 20 

питань – 20 балів; у 2 бали – 6 питань – 12 балів; у 4 бали – 2 питання 

– 8 балів, всього 40 балів; теоретичне запитання, яке оцінюють у 10 

балів, всього 1 питання – 10 балів. Разом 50 балів. 
Організація оцінювання: елементи семестрового оцінювання прово-

дять упродовж семестру. 

У випадку он-лайн навчання оцінювання проводять на платформі 

moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua) з використанням завдань різного 

рівня складності. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з біології, 

екології, хімії, фізики, а також дисциплін, достатніх для формування 

практичних навиків, розуміння основ роботи з біологічними 

об’єктами 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть ви-

користовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, інтерактивне навчання, усні дискусії  

Методи навчання: словесні, наочні, самостійної роботи студентів, 

стимулювання і мотивації навчальної діяльності, активні та пробле-

мно-пошукові. 

Методи контролю: усний, тестовий, письмовий. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми і 

операційні системи, проектор 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нарахову-

ються за наступним співвідношенням:  

• контрольна робота (модульна): 20 % семестрової оцінки; мак-

симальна кількість балів – 20; 

• тестування: 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів – 20; 

• інтерактивна діяльність: 10 % семестрової оцінки; максималь-

на кількість балів – 10; 

• іспит: 50 % оцінки за дисципліну; максимальна кількість балів 

– 50. 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (розв’язування задач, опис участі в інтерактивній дія-

льності, вирішення тестів). Академічна доброчесність: Очікується, що 
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роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуван-

нями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, 

але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі сту-

дента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від ма-

сштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою 

навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 

зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможли-

вість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані до-

тримуватися усіх термінів визначених для виконання усіх видів пись-

мових і усних робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточно-

му тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та за-

пізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

Питання до модульних 

контролів (замірів 

знань) 

1. Способи культивування аеробних мікроорганізмів. 

2. Методи зберігання колекцій культур мікроорганізмів.  

3. Будова автоклава. Техніка безпеки у роботі з автоклавом. 

4. Посуд. Правила зберігання та роботи з ним  

5. Стерилізація фільтруванням. Типи фільтрів. 

6. Ваги та зважування. Нагрівальні прилади. Правила роботи з ними. 

7. Методи прямого підрахунку клітин мікроорганізмів у природних 

субстратах та середовищах. 

8. Методи термічної стерилізації. 

9. Принципи приготування поживних середовищ. 

10. Методи непрямого підрахунку клітин мікроорганізмів у природ-

них субстратах та середовищах. 

11. Світлова мікроскопія. Параметри світлової мікроскопії: 

збільшення, роздільна здатність. 

12. Методи холодової стерилізації. 

13. Методи визначення біомаси мікроорганізмів. 

14. Концентрації розчинів. Техніка безпеки під час приготування 

розчинів. 

15. Способи посіву мікроорганізмів. 

16. Електронна мікроскопія. 

17. Спектральні методи дослідження у мікробіології.  

18. Етапи одержання чистих культур мікроорганізмів. 

19. Люмінесцентна мікроскопія.  

20. Реактиви. Їх класифікація та правила зберігання. 

21. Способи визначення чутливості мікроорганізмів до певних речо-

вин, сполук. 

22. Способи знезараження відпрацьованого матеріалу, культур, по-

суду.  



23. Фракціонування клітинного вмісту. 

24. Виділення нагромаджувальної культури. 

25. Центрифугування. Типи центрифуг, що використовуються в 

мікробіологічній лабораторії. 

26. Способи культивування анаеробних мікроорганізмів. 

27. Дезінфекція. Види дезінфекції.  

28. Перевірка чистоти виділеної культури. 

29. Методи дезінтеграції клітин. 

30. Нагрівальні прилади мікробіологічної лабораторії. Правила робо-

ти і безпеки. 

31. Виділення чистої культури з однієї колонії. 

32. Будова світлового мікроскопа та правила роботи з ним. 

33. Способи лізису клітин мікроорганізмів. 

34. Діаліз, як метод розділення внутрішньоклітинних компонентів. 

35. Виділення чистої культури з однієї клітини. 

36. Електрофорез як спосіб розділення внутрішньоклітинних 

компонентів. 

37. Основні показники оптичних якостей світлового мікроскопа. 

38. Способи киснезв’язування.  

39. Темнова мікроскопія.  

40. Періодичні пересіви як спосіб зберігання чистих культур 

мікроорганізмів. 

41. Непрямі методи визначення біомаси мікроорганізмів. 

Калібрувальні криві. 

42. Фазово-контрастна мікроскопія. 

43. Ультрацентрифугування. 

44. Методи розділення внутрішньоклітинних компонентів. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по за-

вершенню курсу на платформі Moodle 
 

 

Таблиця 1 

*Схема курсу «Методи дослідження мікроорганізмів» 

на платформі moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua) 

* - заповнено згідно розкладу в V семестрі 

http://e-learning.lnu.edu.ua/

