
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Біологічний факультет 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2021 



 РОЗРОБЛЕНО: Львівським національним університетом імені Івана Франка        

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: доцент кафедри мікробіології Яворська Галина Василівна 

             

 

 

                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Яворська Галина Василівна, 2021 

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021 

  



 ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Бактеріологічний аналіз” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності  

091 Біологія  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи виявлення та ідентифікації 

бактерій у досліджуваному матеріалі  

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Молекулярна мікробіологія», «Проблемні питання 

сучасної біології», «Біологічні основи інфекційних процесів», «Санітарна мікробіологія» 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Бактеріологічний аналіз об’єктів навколишнього середовища та продуктів 

харчування.  

2. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з біотопів організму людини. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Бактеріологічний аналіз” є поглибити 

й узагальнити знання з організації роботи під час виявлення та ідентифікації бактерій у 

бактеріологічній лабораторії, розглянути загальні схеми і окремі особливості 

бактеріологічного аналізу води, повітря, харчових продуктів та біоматеріалу з живих 

організмів 

Ознайомлення студентів з особливостями роботи бактеріологічної лабораторії та 

принципами методів виявлення й ідентифікації бактерій  

Виховання навичок самостійного аналізування та узагальнення теоретичної 

інформації про методи виявлення й ідентифікації окремих видів бактерій 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Бактеріологічний аналіз” є 

сформувати у студентів систему знань щодо: 

- принципів й організації роботи бактеріологічної лабораторії; 

- способів виготовлення і зафарбовування препаратів мікроорганізмів для 

мікроскопування; 

- видів мікроскопії і методів мікроскопування препаратів з мікроорганізмами; 

- видів поживних середовищ і способів посіву мікроорганізмів у рідкі, напіврідкі та на 

щільні середовища; 

- способів вирощування мікроорганізмів; 

- етапів бактеріологічного методу дослідження й умов його застосування; 

- - методів виявлення та ідентифікації бактерій; 

- загальних підходів щодо виявлення бактерій у певному досліджуваному матеріалі; 

- морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей бактерій, які 

використовують для ідентифікації; 

- принципів інтерпретування результатів бактеріологічного аналізу. 

поглибити знання студентів про:  

- організацію та функціонування бактеріологічних лабораторій;  

- значення окремих видів бактерій у забрудненні навколишнього середовища, харчових 

продуктів та патології людини; 

- роль бактеріологічного аналізу в діагностуванні та профілактиці інфекційних 

захворювань; 

- значення бактеріологічного аналізу в мікробіологічній експертизі різноманітних 

об’єктів харчування і середовища проживання людини; 

- значення бактеріологічного аналізу в музейництві, бібліотекарстві, збереженні 

архітектурних та мистецьких надбань; 

- роль бактеріологічного аналізу в наукових дослідженнях. 

 



 

1.3. Згідно з вимогами стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (спеціальності  091 Біологія) дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 

біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог.  

Загальні компетентності: 

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.  

СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  

СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів.  

СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням 

сучасних методів та обладнання.  

СК07. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження 

організмів різних рівнів організації  

СК9. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб 

практичної діяльності.  

Додатково для освітньо-професійних програм:  

СК10. Здатність використовувати результати наукового пошуку в практичній 

діяльності.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- морфологічні особливості та характер росту певних видів бактерій на поживних 

середовищах; 

- методи виявлення бактерій у різних субстратах та матеріалах;  

- методи дослідження морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей 

бактерій;  

- значення бактерій у патогенезі та особливості перебування тих чи інших видів бактерій у 

певному біотопі організму людини;  

- загальні схеми виділення та методи ідентифікації бактерій;  

- характеризувати та аналізувати принципи виготовлення препаратів живих і мертвих бактерій 

та особливості їхнього мікроскопування;  

- використання сучасних методів для ідентифікації бактерій. 

вміти : 

- описувати використання методів мікроскопії для дослідження клітин певного виду бактерій; 

- здійснювати забір матеріалу для бактеріологічного дослідження, забезпечувати його 

правильну доставку в мікробіологічну лабораторію; 

- здійснювати забір матеріалу для мікробіологічної діагностики гнійних інфекцій, 

інтерпретувати її результати, забезпечувати профілактику виникнення гнійних інфекцій; 

- виконувати передстерилізаційну обробку і стерилізувати лабораторний посуд, поживні 

середовища, медичний інструментарій, перев’язочний матеріал тощо; 

- виготовляти розчини для дезінфекції, дотримуватися правил асептики, виконувати 

антисептичні заходи; 

- визначати оптимальні способи посіву і культуральні властивості певного виду бактерій; 

- визначати чутливість бактерій до антибіотиків і трактувати результати цих досліджень; 



- здійснювати забір матеріалу для мікробіологічної діагностики кишкових інфекцій і 

здійснювати його посів на поживні середовища, інтерпретувати результати діагностики 

кишкових інфекцій, забезпечувати проведення профілактичних заходів; 

- використовуючи знання про методи і критерії бактеріологічного аналізу води та повітря, 

визначати мікробіологічні показники й інтерпретувати результати відповідно встановлених 

норм; 

- за інформацією про стандарти бактеріологічної чистоти харчових продуктів, виділити та 

ідентифікувати певні групи і види мікроорганізмів у конкретному продукті згідно 

встановлених норм; 

- виділяти та ідентифікувати мікроорганізми дихальних шляхів (з промивних вод, харкотиння 

тощо); 

- виділяти та ідентифікувати мікроорганізми шлунково-кишкового тракту (з калу, біоптатів 

тощо); 

- виділяти та ідентифікувати мікроорганізми з сечі, вагінального вмісту тощо; 

- виділяти мікроорганізми шкіри та передбачати можливі наслідки порушення нормоценозу 

цього біотопу. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Бактеріологічний аналіз об’єктів навколишнього середовища 

та продуктів харчування.  

Тема 1. Предмет, зміст, завдання та значення бактеріологічного аналізу. Зміст, і 

завдання курсу. Особливості бактеріологічного аналізу. Основні завдання бактеріологічного 

аналізу. Значення бактеріологічного аналізу для санітарно-бактеріологічних та клінічних 

лабораторій. Бактеріологічний аналіз як основа діагностування окремих інфекційних 

захворювань. Значення бактеріологічного аналізу в мікробіологічній експертизі 

різноманітних об’єктів харчування і середовища проживання людини. 

Тема 2. Організація роботи у бактеріологічній лабораторії. Організація роботи у 

бактеріологічній лабораторії. Прилади та обладнання бактеріологічної лабораторії залежно 

від профілю роботи. Правила роботи у бактеріологічній лабораторії. Дезінфекція матеріалів 

та обладнання. Знезаражування відпрацьованого матеріалу та культур мікроорганізмів. 

Засоби захисту під час роботи з умовно-патогенними та патогенними бактеріями. 

Тема 3. Методи досліджень бактерій у бактеріологічній лабораторії. Правила 

відбору проб води, повітря та харчових продуктів для бактеріологічного аналізу. Методи 

дослідження бактерій: мікроскопічні, культуральні, біохімічні тощо. Способи виготовлення 

препаратів живих та мертвих клітин бактерій та принципи їхнього мікроскопування. Правила 

фарбування мазків бактерій. Просте та диференційне зафарбовування. Миття та 

приготування посуду та інструментів для аналізу. Принципи виготовлення поживних 

середовищ для вирощування мікроорганізмів. Методи стерилізації. Способи посіву та 

культивування бактерій. Вплив чинників зовнішнього середовища на вирощування 

мікроорганізмів: температури, рН, наявності кисню тощо. Способи вирощування аеробних 

мікроорганізмів. Методи виділення чистих культур мікроорганізмів. Одержання 

нагромаджувальної культури й основні етапи виділення чистої культури. Перевірка чистоти 

виділеної культури. Використання індикаторних середовищ. Правила роботи з чистими 

культурами мікроорганізмів. Пересівання чистих культур мікроорганізмів. Способи 

виділення і вирощування анаеробних мікроорганізмів. Оцінювання росту мікроорганізмів у 

рідких, напіврідких і на щільних середовищах. Методи визначення чутливості виділених 

мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів (дифузії в агар, серійних розведень, 

автоматизовані експрес-методи тощо).  

Тема 4. Бактеріологічний аналіз води та повітря. Правила відбору проб води та 

повітря й їхньої підготовки для бактеріологічного аналізу. Приготування розведених зразків 

води. Вимоги до чистоти повітря та води залежно від призначення. Методи виявлення 

бактерій у воді та повітрі. Методи прямого та непрямого підрахунку клітин мікроорганізмів 



у природних субстратах і середовищах. Основні етапи визначення кількості життєздатних 

клітин мікроорганізмів чашковим методом Коха. Седиментаційні, фільтраційні та аспіраційні 

методи для виявлення і підрахунку кількості мікроорганізмів у повітрі. Мікробіологічна 

експертиза повітря закритих приміщень різного призначення (житлових, музейних, 

лікувальних тощо). Бродильний та метод мембранних фільтрів для визначення основних 

мікробіологічних показників у воді. Середовища для культивування мікроорганізмів – 

мешканців води та повітря. Інтерпретування результатів і засади мікробіологічної експертизи 

води й повітря.  

Тема 5. Бактеріологічний аналіз продуктів харчування. Правила відбору проб 

різних харчових продуктів і їхньої підготовки для бактеріологічного аналізу. Вимоги до 

встановлення норм щодо кількості і видового складу бактерій у певному продукті. 

Середовища та схеми ідентифікації корисних і шкідливих бактерій – наявних у харчових 

продуктах. Загальні принципи методів виявлення бактерій, які контамінують харчові 

продукти й критерії безпечності. Бактеріологічний аналіз як основа системи безпечності 

харчових продуктів. Значення бактеріологічного аналізу у мікробіологічному контролі 

виробництва харчових продуктів і харчовій експертизі. 

Тема 6. Сучасні молекулярно-генетичні методи у бактеріологічному аналізі. 

Методи гібридизації ДНК і РНК (генних зондів). Полімеразно-ланцюгова реакція. Методи 

ідентифікації та виділення регуляторних білків. Методи дослідження факторів транскрипції. 

Гель-електрофорез та імунохімічні методи ідентифікації продуктів експресії: нозерн-блот і 

вестерн-блот аналіз, дот-блот аналіз, блотинг колоній, імунопреципітація, імуноферментний 

аналіз. Використання хроматографії у діагностуванні стану мікробоценозів організму 

людини. Поняття про мікробіом людини та метаболоміку.  

Тема 7. Правила відбору біоматеріалу з різних біотопів організму людини. 

Правила відбору біоматеріалу залежно від виду та призначення для аналізу. Способи 

підбирання середовищ та методів дослідження умовно-патогенних видів бактерій. Правила 

роботи та способи захисту під час роботи з патогенними бактеріями. Матеріал для 

мікробіологічного дослідження, його види. Загальні правила забору матеріалу для 

бактеріологічного дослідження і його транспортування. Правила забору крові і 

спинномозкової рідини для бактеріологічного дослідження. Правила забору гною з рани, 

порожнин і абсцесів для бактеріологічного дослідження. Правила забору харкотиння, мазків 

з поверхні шкіри і слизових оболонок для бактеріологічного дослідження. Правила забору 

сечі і калу для бактеріологічного дослідження. Правила забору матеріалу для 

бактеріологічного дослідження у разі підозри на особливо небезпечні інфекції. Методи 

мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань (бактеріоскопічний, 

бактеріологічний, біологічний експеримент, серологічний, шкірно-алергічні проби, 

молекулярно-біологічний), їх інформативність, термін виконання, переваги і недоліки. 

 

Змістовий модуль ІІ. Бактеріологічний аналіз біоматеріалу з біотопів організму 

людини  

Тема 8. Виділення та ідентифікація бактерій з дихальних шляхів. Мікроорганізми 

дихальних шляхів людини в нормі і патологічних станах. Загальні правила відбору та роботи 

з біоматеріалом, виділеним з дихальних шляхів. Особливості роботи та методи виділення й 

ідентифікації бактерій з дихальних шляхів за різних захворювань. Схеми виділення та 

ідентифікації специфічних та неспецифічних для цього біотопу видів бактерій під час 

захворювання на туберкульоз, гострі респіраторні бактерійні захворювання, бронхіт, 

тонзиліт тощо. Характер росту виділених культур. Принципи мікробіологічної діагностики 

захворювань дихальних шляхів спричинених патогенними коками. Схеми виділення й 

ідентифікації бактерій родів Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, Mycobacterium, Bacillus, 

Corynebacterium, Haemophilus, Legionella, Listeria та ін. Значення бактеріологічного аналізу 

біоматеріалу з дихальних шляхів для діагностування певних патологій у людини. 

Тема 9. Виділення та ідентифікація бактерій з шлунково-кишкового тракту. 

Загальні правила відбору та роботи з патологічним матеріалом, виділеним з шлунково-

кишкового тракту. Особливості роботи та методи виділення й ідентифікації бактерій 



шлунково-кишкового тракту за різних захворювань. Принципи мікробіологічної діагностики 

кишкових інфекцій. Схеми виділення та ідентифікації специфічних та неспецифічних для 

цього біотопу видів бактерій під час захворювання на гастродуоденіти, дисбактеріози тощо. 

Значення бактеріологічного аналізу вмісту шлунково-кишкового тракту для діагностування 

певних патологій у людини. Схеми виділення й ідентифікації бактерій родини 

Enterobacteriaceae, родів Lactobacillus і Bifidobacterium, Helicobacter, Leptospira та ін. 

Інтерпретування бактеріологічного аналізу й оцінювання на основі результатів 

мікробіологічних аналізів стану мікробіоти кишечника.  

Тема 10. Виділення та ідентифікація бактерій із сечостатевої системи. 

Особливості заселення і відмінності складу мікроорганізмів сечостатевої системи жінок та 

чоловіків. Загальні правила відбору та роботи з біоматеріалом, виділеним з сечостатевої 

системи. Особливості роботи та методи виділення й ідентифікації бактерій сечостатевої 

системи за різних захворювань. Схеми виділення та ідентифікації специфічних та 

неспецифічних для цього біотопу видів бактерій у випадку різних захворювань. Схеми 

виділення й ідентифікації бактерій родів Brucella, Treponema, Rickettsia, Chlamydia, 

Mycoplasma, Ureaplasma та ін. Значення бактеріологічного аналізу для діагностування та 

профілактики захворювань сечостатевої системи людини. 

Тема 11. Виділення та ідентифікація бактерій шкіри. Мікроорганізми шкіри та їхня 

роль у захисних механізмах. Загальні правила роботи з біоматеріалом шкіри. Забір матеріалу 

для мікробіологічної діагностики і профілактика гнійних інфекцій. Методи виділення й 

ідентифікації специфічних та неспецифічних видів бактерій шкіри. Значення 

бактеріологічного аналізу шкіри для діагностування та профілактики бактерійних патологій 

у людини. Схеми виділення й ідентифікації бактерій родів Pseudomonas, Nocardia, Borrelia та 

ін. Інтерпретування результатів бактеріологічного аналізу шкіри. Бактеріологічне 

дослідження змивів з рук персоналу підприємств харчової промисловості, медичних закладів 

тощо.  

Тема 12. Виділення та ідентифікація бактерій ротової порожнини. Видовий склад 

мікробіоти ротової порожнини та її значення у розвитку захворювань пародонту та зубів. 

Загальні правила відбору та роботи з біоматеріалом ротової порожнини (поверхні язика, 

слизової оболонки щік, ротової рідини, зубного нальоту, десен тощо). Інтерпретування 

результатів бактеріологічного аналізу вмісту ротової порожнини та профілактика 

захворювань пародонту, карієсу тощо.  

Тема 13. Виділення та ідентифікація бактерій з кон’юктиви ока. Мікробіота 

порожнини ока й її значення у розвитку кон'юнктивіту та інших захворювань слизової 

оболонки цього біотопу. Загальні правила бактеріологічного аналізу біоматеріалу з очної 

порожнини. Заходи профілактики й запобігання розвитку бактерійних захворювань органів 

зору. 

Тема 14. Виділення та ідентифікація бактерій з органів слуху. Мікроорганізми 

вуха та їхня роль у захисних механізмах. Загальні правила роботи з біоматеріалом з вух. 

Забір матеріалу для мікробіологічної діагностики і профілактика гнійних інфекцій. Методи 

виділення й ідентифікації специфічних та неспецифічних видів бактерій вуха. Значення 

бактеріологічного аналізу біоматеріалу з вух для діагностування та профілактики 

бактерійних патологій у людини.  

Тема 15. Бактерійні менінгіти, роль бактеріологічного аналізу для 

діагностування. Види, етіологічні збудники, перебіг менінгітів. Правила відбору матеріалу 

та посіву для діагностування захворювання. Значення бактеріологічного аналізу біоматеріалу 

для діагностування та профілактики бактерійних менінгітів.  

Тема 16. Мікробіота тіла людини. Нормобіота тіла людини: характеристика і 

значення. Вплив чинників на функціонування мікробіоти тіла людини. Значення нормобіоти 

для підтримання та збереження повноцінного здорового організму. 
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Інтернет-ресурси: 
http://textbookofbacteriology.net/normalflora.html 

http://www.eurolab.ua/microbiology-virology-immunology/3660/3670/30734/ 

http://media-medexpert.com.ua/Modern%20Pediatry%202013/SP_06_2013/SP_06_2013/ 
http://microbiologu.ru/index.php 
https://www.youtube.com/watch?v=fHnRGIPPUtw 
https://www.youtube.com/watch?v=R4plVBM0tdQ 
https://www.youtube.com/watch?v=0ATUjAxNf6U&list=LLO35mmLIinPDDE-5Tse0sEw&index=2&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=KmuA87L5UMQ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – залік  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Знання студентів зі змістових модулів І-ІІ (тема 1–12) діагностують поточним і 

підсумковим контролем, які включають тестовий, письмовий та усний контроль, що 

оцінюють у 100 балів. 

Для студентів денної форми навчання: 

Поточний контроль – 100 балів. Участь у практичних заняттях – 54 бали, з них: участь у 

практичних заняттях (2 доповіді по 10 балів) – 20 балів, презентація – 8 балів, оцінювання 

презентації колеги - 4 балів (2 презентації) – 24 балів, статті і відеофайли (мінімум 2 

посилання) – 10 балів. Розв'язування тестових завдань після тем – 34 бали. Розробка 

словника термінів або створення ментальної карти – 12 балів. Разом 100 балів. 

Для студентів заочної форми навчання: 

Поточний контроль – 100 балів. Участь у практичних заняттях – 54 бали, з них: участь у 

практичних заняттях (2 доповіді по 10 балів) – 20 балів, презентація – 16 балів, оцінювання 

презентації колеги – 8 балів, статті, відеофайли (2 посилання) – 10 балів. Розв'язування 

тестових завдань після тем – 34 бали. Розробка словника термінів або створення ментальної 

карти – 12 бали. Разом 100 балів. 

Підсумкове оцінювання (залік) – за результатами семестрового оцінювання. 

Організація оцінювання:  

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

learning.lnu.edu.ua) і з використанням Zoom платформи. 
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