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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 09-Біологія  

Спеціальність 091-Біологія  

Спеціалізація мікробіологія 
нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування) 

- 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання:  

 
Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
5-й 

Лекції 

Тижневих годин: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи студента  2,5  

Перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

48 год. 

Практичні, семінарські 

 год. 

Лабораторні 

 год. 

Самостійна робота 

42 год. 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної 

роботи становить 1:1 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів з обладнанням мікробіологічної лабораторії та правилами роботи в 

ній; представити основні фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні методи для досліджень 

мікроорганізмів; підготувати їх до наукових досліджень, які вони будуть проводити виконуючи 

курсові та дипломні роботи, навчити аналізувати та порівнювати одержані експериментальні дані з 

даними літератури і оформляти та представляти результати. 

Ознайомлення студентів з правилами роботи та обладнанням мікробіологічної лабораторії й 

оформлення та представлення мікробіологічних експериментів 

Виховання навичок самостійної організації робочого місця та роботи для виконання 

експериментальних досліджень мікроорганізмів, оформлення та представлення одержаних даних 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти, галузь знань 09 Біологія, спеціальність 091 Біологія) дисципліна забезпечує набуття 

студентами таких компетентностей: 

Інтегральна компентентність:  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування законів, 

теорій та методів біологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні компетентності:  

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  



  

СК01. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних 

наук для вирішення конкретних біологічних завдань.  

СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей.  

СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси.  

СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів і 

технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. 

 

3. 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 новітніх розробок у галузі 

біології у професійній діяльності.  

ПР02. Застосовувати сучасні інформаційні технології, програмні засоби та ресурси Інтернету 

для інформаційного забезпечення професійної діяльності.  

ПР06. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, екології, математики у процесі 

навчання та забезпечення професійної діяльності.  

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 проведення польових, 

лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичних методів та програмного 

забезпечення для проведення досліджень, обробки та представлення результатів.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 місце мікробіологічних досліджень у системі біологічних знань; 

 обладнання мікробіологічної лабораторії; 

 правила роботи з культурами мікроорганізмів; 

 принципи приготування поживних середовищ; 

 техніку безпеки під час роботи в мікробіологічній лабораторії; 

 принципи роботи основних фізико-хімічних, біохімічних та мікробіологічних методів 

дослідження; 

 основні етапи мікробіологічного експерименту; 

 вимоги до оформлення результатів.  

 

вміти : 

 організовувати місце для роботи; 

 правильно користуватися нагрівальними та електроприладами; 

 правильно готувати середовища і посуд для заданого мікробіологічного експерименту; 

 зважувати реактиви і готувати розчини заданих концентрацій; 

 планувати схему виділення чистої культури даного виду мікроорганізмів; 

 визначати основні необхідні аспекти для культивування даного виду мікроорганізмів; 

 готувати необхідні препарати та мікроскопувати клітини мікроорганізмів використовуючи 

різні методи мікроскопування; 

 правильно оцінити результати прямого і непрямого підрахунку клітин мікроорганізмів; 

 вимірювати біомасу мікроорганізмів турбідометричним методом; 

 розробити схему виділення і очищення заданого внутрішньоклітинного компонента клітин 

мікроорганізмів; 

 підбирати методи, розробляти схему планування і проведення мікробіологічного 

експерименту та вести журнал протоколів дослідження; 

 аналізувати і порівнювати дані заданого експерименту. 

 



  

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль. Обладнання мікробіологічної лабораторії та правила роботи в ній. 

Методи дослідження мікроорганізмів 

Тема 1. – 18.  

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

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

з/п 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль. Обладнання мікробіологічної лабораторії та правила роботи в ній.  

Методи дослідження мікроорганізмів 

 Усього годин  90 48    42 

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

 

6. Самостійна робота  

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Усього 42 

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

 

7. Методи навчання 

Методи передавання та обміну словесною інформацією (розповідь, діалог), наочні, 

переконування (діагностичне питання, приведення доказів), практичні (розв’язування задач і навики 

користування приладами та матеріалами для лабораторних досліджень мікроорганізмів), розвитку 

мислительних дій (порівняння, розрізнення, аналогія, узагальнення, дедукція, індукція). 

 

8. Методи контролю 

 Поточний (письмовий: тестовий і модульний – терміни, теоретичні питання, тощо) та підсумковий 

(іспит) контроль.  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

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 кінці 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 проводять упродовж семестру. 

У випадку он-лайн навчання оцінювання проводять на платформі moodle (http://e-

learning.lnu.edu.ua) з використанням завдань різного рівня складності. 

  

  

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


  

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума 

Змістові модулі 

50 100 

Задачі на приготування 

розчинів 

Інтерактивна 

діяльність 

Проміжні 

тестування 

20 10 20 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Оцінка 

А 90–100 5 Відмінно 

В 81–89 
4 

Добре 
С 71–80 

D 61–70 
3 Задовільно 

Е  51–60 

FX 21–50 
2 Незадовільно 

F 0–20 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Навчальні посібники та конспекти лекцій. 

2. Фотографії та схематичні зображення обладнання та приладів із використанням ТЗН. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

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

Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 456 с. 

2. Гудзь C., Гнатуш С., Білінська І. Мікробіологія: практикум, тести: навч. посіб. - Л: Вид. центр ЛНУ 

ім. І. Франка, 2012. – 228 с. 

3. Механізми біохімічних реакцій: навчальний посібник / за ред.проф. Сибірної Н.О. Львів: Вид. центр 

ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 316 с. 

4. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / Под ред. Н. Егорова. – Изд-во МГУ, 1983. 

– 224 с. 

5. Фихте Б. А., Гуревич Г. А. Дезинтеграторы клеток. – М.: Наука, 1988. 

6. 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. 

7. Методологія наукових досліджень у мікробіології: методичні вказівки для студентів біологічного 

факультету спеціальності 091 – Біологія / С. О. Гнатуш, А. А. Галушка – Львів: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 2018. – 43 с.  

8. Методы исследований и организация эксперимента / Под ред. К. П. Власова. – Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный центр», 2002. – 255 с.  

9. Нетрусов А. И., Егорова М. А., Захарчук Л. М. Практикум по микробиологии. М.: Академія, 2005. – 

608 с.  

 

12. Інформаційні ресурси 
1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

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

3. http:/highwire.stanford.edu/ 

 

 

 

 

                                                               Автор  _____________________/Яворська Г. В./ 
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