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Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 
09 – біологія Вибіркова Спеціальність  
091 - біологія 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 4-й – 
 Семестр 
Загальна кількість  
годин – 180 

7-й – 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 8; 
самостійної роботи 
студента – 3,25.  

Перший (бакалаврський) 
рівень вищої освіти 

– – 
Практичні, семінарські 

– – 
Лабораторні 

128 – 
Самостійна робота 

52 год – 

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 1:0,4 
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2. Мета  навчальної дисципліни 
Мета: сформувати у студентів уміння проводити мікробіологічну експертизу об'єктів 

довкілля і харчових продуктів.. 
Завдання: 

– ознайомити студентів з методами мікробіологічного дослідження води і харчових 
продуктів; 

– сформувати у студентів систему умінь і навичок щодо виявлення різних груп 
мікроорганізмів у воді і харчових продуктах. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

– правила техніки безпеки під час роботи у мікробіологічній лабораторії; 
– санітарні норми вмісту різних груп мікроорганізмів у воді і продуктах харчування; 
– методи дослідження кількісного та якісного складу мікробіоти води і продуктів 

харчування. 
вміти:  

– планувати експериментальні дослідження; 
– готувати та стерилізувати поживні середовища; 
– сіяти культури мікроорганізмів на різні за консистенцією та хімічним складом 

середовища; 
– проводити санітарно-мікробіологічні дослідження води; 
– виконувати санітарно-мікробіологічні дослідження продуктів харчування. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 
Змістовий модуль 1. Мікробіологічні дослідження води та харчових продуктів. 
Тема 1. Предмет і завдання курсу “Великий практикум з мікробіології”. Його 

місце в системі підготовки бакалаврів - біологів. Техніка безпеки під час роботи у 
мікробіологічних лабораторіях. Організація робочого місця під час виконання лабораторних 
робіт. 

Ознайомлення з нормативною документацією, що регламентує процедури оцінки 
санітарного стану об’єктів довкілля та харчових продуктів і допустимі кількості 
мікроорганізмів у них. 

Тема 2. Мікробіологічне дослідження води. Дослідження санітарного стану води 
різного призначення. Визначення мікробіологічних показників безпеки води 
централізованого господарсько-питного водопостачання. Дослідження мікробіологічних 
показників епідемічної безпеки питної води. Фекальне забруднення води та методи його 
виявлення. 

Тема 3. Мікробіологічне дослідження молока та молочних продуктів. Санітарно-
мікробіологічне дослідження сировини молочної промисловості та молочних продуктів. 
Контроль промислової стерильності. Визначення життєздатних молочнокислих бактерій, 
МАФАнМ, БГКП, патогенних мікроорганізмів, Staphylococcus aureus, плісеневих грибів, 
дріжджів. 

Тема 4. Мікробіологічне дослідження м’яса та м'ясних продуктів. Санітарно-
мікробіологічні дослідження сирого м'яса. Визначення МАФАнМ, БГКП, патогенних 
мікроорганізмів, Listeria monocytogenes. Контроль готових м'ясних продуктів. Санітарно-
мікробіологічний контроль ковбасних виробів. Визначення МАФАнМ, БГКП, патогенних 
мікроорганізмів, сульфітвідновлювальних бактерій роду Clostridium, Listeria monocytogenes, 
бактерій роду Staphylococcus. 

Тема 5. Мікробіологічне дослідження консервованих харчових продуктів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усьо-

го  
у тому числі усьо-

го  
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 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Організація наукових досліджень 

Тема 1. Предмет і 
завдання курсу 
“Великий практикум з 
мікробіології” 

12 – – 8 – 4 – – – – – – 

Тема 2. 
Мікробіологічне 
дослідження води 

42 – – 30 – 12 – – – – – – 

Тема 3. 
Мікробіологічне 
дослідження молока 
та молочних 
продуктів 

42 – – 30 – 12 – – – – – – 

Тема 4. 
Мікробіологічне 
дослідження м’яса та 
м'ясних продуктів 

42 – 2 30 – 12 – – – – – – 

Тема 5. 
Мікробіологічне 
дослідження 
консервованих 
харчових продуктів 

42 – – 30 – 12 – – – – – – 

Разом – зм. модуль 1 180 – – 128 – 52 – – – – – – 
Усього годин  180 – – 128 – 52 – – – – – – 

 
5. Теми семінарських занять 

Програмою не передбачено. 
 

6. Теми практичних занять 
Програмою не передбачено. 

 
7. Теми лабораторних занять 

 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет і завдання курсу “Великий практикум з мікробіології” 8 
2 Мікробіологічне дослідження води 30 
3 Мікробіологічне дослідження молока та молочних продуктів 30 
4 Мікробіологічне дослідження м’яса та м'ясних продуктів 30 
5 Мікробіологічне дослідження консервованих харчових продуктів 30 
 Разом 128 
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8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Процедури оцінки санітарного стану об’єктів довкілля та 
харчових продуктів і допустимі кількості мікроорганізмів у них 4 

2 Методи мікробіологічного дослідження води 12 
3 Методи мікробіологічного дослідження молока та молочних 

продуктів 12 

4 Методи мікробіологічного дослідження м’яса та м'ясних 
продуктів 12 

 Методи мікробіологічного дослідження консервованих харчових 
продуктів 12 

 Разом 52 
 

9. Індивідуальні завдання 
Програмою не передбачено. 
 

10. Методи навчання 
Словесні (пояснення); практичні (виконання лабораторних робіт).  

 
 

11. Методи контролю 
Поточний контроль успішності навчання здійснюють у вигляді оцінювання активності 

на практичних заняттях і самостійної роботи. 
Виконання лабораторних робіт з кожної з чотирьох перелічених нижче тем оцінюють 

у 25 балів: 
– мікробіологічне дослідження води; 
– мікробіологічне дослідження молока та молочних продуктів; 
– мікробіологічне дослідження м’яса та м'ясних продуктів; 
– мікробіологічне дослідження консервованих харчових продуктів. 
Бали за кожну тему студент отримує за: 
– роботу на лабораторних заняттях – 7 балів; 
– оформлення роботи – 8 балів; 
– знання теоретичного матеріалу за темою роботи та методики її виконання – 10 

балів. 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточна та самостійна робота Разом 

Модуль №1 
Т1–Т5  

100 100 балів 
 

Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною 
шкалою 

А 90–100  
 

Зараховано 
В 81–89 
С 71–80 
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D 61–70 
Е  51–60 

FX 21–50 Не зараховано F 0–20 
 

13. Методичне забезпечення 
1. Підручники та їх електронні версії. 
2. Навчальні посібники. 

 
14. Рекомендована література 

Базова 
1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з 

мікробіології. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.  
2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2009. – 360 с. 
3. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Звір Г. І. Санітарна мікробіологія. – Львів: Вид. центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2016. – 348 с. 
4. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія / за ред. Широбокова В. П. Вінниця: 

Нова Книга, 2011. 952 с. 
 

Допоміжна 
1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: практикум, тести – Львів: Вид. 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 228 с. 
2. Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Практична мікробіологія. 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
Бібліотеки 

- Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка – м. Львів, 
вул. Драгоманова, 5; вул. Драгоманова, 17. 

- Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника – м. Львів, вул. 
Стефаника, 2. 

- Львівська обласна універсальна наукова бібліотека – м. Львів, пр. Шевченка, 13. 
Електронні ресурси 

- Веб-сторінка курсу - https://bioweb.lnu.edu.ua/course/velykyj-praktykum-z-mikrobiolohiji 
- Yahoo – http://www.yahoo.com. 
- Google – http://www.google.com.ua. 
- PubMed – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. 
- Wikipedia – http://www.wikipedia.org/. 
- High Wire – http://highwire.stanford.edu/. 
- The Prokaryotes – http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/book/978-0-387-25499-

9. 
Наукові журнали 

- Біологічні студії / Studia Biologica. 
- Мікробіологічний журнал. 
- Мікробіологія і біотехнологія. 
- Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 
- Микробиология. 
- Успехи микробиологии. 
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- Microbiology. 
- FEMS Microbiology Reviews. 
- FEMS Microbiology Letters. 
- Applied and Environmental Microbiology. 

Наукові видавництва 
- Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 
- Наукова думка. 
- Світ. 
- Springer-Verlag. 
- Academic Press. 
- Elsevier. 
- Blackwell. 
- Cambridge University Press. 
- J. Willey Interscience. 
- Oxford University Press. 

 
 
           Автор _____________________(Галушка А. А.) 
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