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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

09 Біологія 
Вибіркова 

Спеціальність  

091 Біологія 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 4-й – 
 Семестр 

Загальна кількість  

годин – 90 

8-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента – 5.  

Перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

– – 

Практичні, семінарські 

– – 

Лабораторні 

40 год – 

Самостійна робота 

50 год – 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 1:1,25 
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2. Мета навчальної дисципліни 
 

Мета: розвинути у студентів уміння проводити мікробіологічну експертизу ґрунту, 

предметів довкілля і харчових продуктів. 

 

Завдання: 
– ознайомити студентів з методами мікробіологічного дослідження ґрунту, предметів 

довкілля і харчових продуктів; 

– сформувати у студентів систему умінь і навичок щодо виявлення різних груп 

мікроорганізмів у ґрунті, на предметах довкілля і у харчових продуктах; 

– ознайомити студентів з методами визначення властивостей мікроорганізмів, важливих 

для їх ідентифікації. 

 

Дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей. 

Інтегральні: 

– здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей, що передбачає проведення досліджень. 

Загальні: 

– здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях та здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації; 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

– здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

– здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 

інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 

Фахові: 

– здатність розуміти та вміти застосовувати сучасні методи дослідження мікроорганізмів; 

– здатність застосовувати знання у професійній діяльності з урахуванням новітніх 

досягнень, у т.ч. для дослідницької роботи; 

– здатність виконувати роботу з дотриманням правил біологічної етики, біобезпеки, 

біозахисту; 

– здатність планувати і проводити дослідження в галузі мікробіології, здійснювати їх 

інформаційне, методичне, матеріальне забезпечення, інтерпретувати дані і робити 

висновки; 

– здатність визначати властивості мікроорганізмів, важливі для їх ідентифікації. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– санітарні норми вмісту різних груп мікроорганізмів у ґрунті, на предметах довкілля і у 

продуктах харчування; 

– методи дослідження кількісного та якісного складу мікробіоти ґрунту, предметів 

довкілля і продуктів харчування; 

– методи дослідження культуральних, морфологічних і біохімічних властивостей 

мікроорганізмів; 

вміти: 

– планувати експериментальні дослідження; 

– застосовуючи дані про рецептуру, виготовляти поживні середовища для заданих груп 

мікроорганізмів; 

– використовувати різні методи посіву культур мікроорганізмів на середовища, які 

відрізняються за консистенцією та хімічним складом; 
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– використовуючи систематизовані дані про принципи стерилізації, проводити 

стерилізацію лабораторного посуду та поживних середовищ для культивування 

мікроорганізмів; 

– проводити санітарно-мікробіологічні дослідження ґрунту; 

– проводити санітарно-мікробіологічний аналіз предметів побуту, устаткування, 

інвентарю; 

– виконувати санітарно-мікробіологічні дослідження продуктів харчування; 

– виконувати санітарно-мікробіологічні дослідження якості пресованих пекарських 

дріжджів; 

– використовуючи спеціальні методи виділення мікроорганізмів, визначити їх кількість 

у заданому об’єкті; 

– досліджувати біологічні властивості мікроорганізмів, виділених з різних біотопів; 

– проводити фізіолого-біохімічні тести для ідентифікації мікроорганізмів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль. Мікробіологічні дослідження ґрунту, предметів довкілля та 

харчових продуктів. 

Тема 1. Мікробіологічне дослідження ґрунту. Алгоритм мікробіологічного аналізу 

ґрунту. Відбір зразків для мікробіологічного аналізу. Підготовка зразків ґрунту. Визначення 

вологості ґрунту. Визначення загального мікробного числа. Метод посіву на щільні і рідкі 

середовища. Визначення кількості толерантних до жовчі грамнегативних бактерій або 

бактерій групи кишкової палички (БГКП), ентерококів, термофільних мікроорганізмів. 

Методи виявлення патогенних мікроорганізмів Clostridium perfringens, Bacillus anthracis, 

бактерій роду Salmonella. Отримання нагромаджувальних культур актинобактерій, грибів, 

аеробних целюлозоруйнувальних, амоніфікувальних і нітрифікувальних бактерій. Санітарно-

мікробіологічна оцінка ґрунту. 

Тема 2. Санітарно-бактеріологічний аналіз предметів побуту, устаткування, 

інвентарю. Критерії оцінки чистоти предметів довкілля за ступенем мікробного 

контамінування. Контроль чистоти рук і одягу. Контроль чистоти виробничих приміщень. 

Контроль чистоти пакувальної тари. Мікробіологічний контроль у лікарняних приміщеннях. 

Визначення бактерицидних властивостей дезінфікувальних засобів. Визначення кількості 

мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ), БГКП, 

дріжджів, плісеневих грибів. Метод змивів. Метод агарової заливки. Метод відбитків. Забір 

матеріалу відбитком на агаровій пластинці. 

Тема 3. Мікробіологічне дослідження яєць та кондитерських виробів. Санітарно-

мікробіологічний контроль і показники яйця курячого і яйцепродуктів. Визначення кількості 

МАФАнМ, БГКП. Виявлення патогенних мікроорганізмів Staphylococcus aureus, Proteus 

vulgaris, бактерій роду Salmonella. Санітарно-мікробіологічний контроль борошна і 

кондитерських виробів. Мікробіологічні показники для борошняних кондитерських виробів. 

Визначення кількості МАФАнМ, БГКП, дріжджів, плісеневих грибів. Виявлення бактерій 

роду Salmonella, Staphylococcus aureus. 

Тема 4. Мікробіологічне дослідження якості пресованих пекарських дріжджів. 
Визначення контамінації мікроорганізмами пресованих пекарських дріжджів. Визначення 

вологості пресованих дріжджів арбітражним методом. Визначення піднімальної сили 

пресованих дріжджів за методом Островського. Визначення осмочутливості та кислотності 

пресованих дріжджів. Оцінка стійкості пресованих дріжджів за низьких і високих 

температур. 

Тема 5. Дослідження культуральних, морфологічних і біохімічних властивостей 

мікроорганізмів, виділених з різних біотопів. Визначення відношення до кисню. 
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Визначення здатності мікроорганізмів метаболізувати різні джерела карбону. Фарбування за 

Грамом. Метод диференціації грампозитивних і грамнегативних бактерій за методом Куі–

Грегерсена. Виявлення ендоспор за методом Пєшкова–Трухільо. Виявлення оксидазної та 

каталазної активностей. Виявлення здатності мікроорганізмів протеолітично розщеплювати 

желатин і пептонізувати казеїн. Виявлення лецитиназної активності мікроорганізмів. 

Визначення здатності відновлювати нітрати до нітритів. Визначення здатності до гідролізу 

крохмалю. Визначення здатності бактерій утворювати сірководень. Використання експрес-

систем для визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів. 

 

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 

Змістовий модуль 1. Мікробіологічні дослідження ґрунту, предметів довкілля та харчових 

продуктів  

Тема 1. Мікробіологічне 

дослідження ґрунту 
18 – – 8 – 10 – – – – – – 

Тема 2. Методи 

санітарно-

бактеріологічного 

аналізу предметів 

побуту, устаткування, 

інвентарю 

18 – – 8 – 10 – – – – – – 

Тема 3. Мікробіологічне 

дослідження яєць та 

кондитерських виробів 

18 – – 8 – 10 – – – – – – 

Тема 4. Мікробіологічне 

дослідження якості 

пресованих пекарських 

дріжджів 

18   8  10       

Тема 5. Дослідження 

культуральних, 

морфологічних і 

біохімічних 

властивостей 

мікроорганізмів, 

виділених з різних 

біотопів 

18 – – 8 – 10 – – – – – – 

Разом – зм. модуль 1 90 – – 40 – 50 – – – – – – 

Усього годин  90 – – 40 – 50 – – – – – – 
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5. Теми лабораторних занять 

 

6. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Характеристика основних груп санітарно-показових 

мікроорганізмів, критерії їх вибору. Диференційно-діагностичні 

середовища 

10 

2 Індикатори забруднення довкілля мікроорганізмами ротової 

порожнини та верхніх дихальних шляхів 
10 

3 Мікроорганізми – індикатори фекального забруднення 10 

4 Індикатори процесу самоочищення 10 

5 Мікроорганізми, які спричиняють псування продуктів 10 

 Разом 50 

 

7. Індивідуальні завдання 
Програмою не передбачено. 

 

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

 

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

на практичних заняттях і самостійної роботи. Виконання лабораторних робіт з кожної з п’яти 

перелічених вище тем оцінюють у 20 балів: 

Бали за кожну тему студент отримує за: 

– роботу на лабораторних заняттях – 5 балів; 

– оформлення роботи – 5 балів; 

– знання теоретичного матеріалу за темою роботи та методиками її виконання – 10 

балів. 

 

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

Модуль №1 

Т1–Т7  

100 100 балів 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Мікробіологічне дослідження ґрунту 8 

2 Методи санітарно-бактеріологічного аналізу предметів побуту, 

устаткування, інвентарю 
8 

3 Мікробіологічне дослідження яєць та кондитерських виробів 8 

4 Мікробіологічне дослідження якості пресованих пекарських 

дріжджів 
8 

5 Дослідження культуральних, морфологічних і біохімічних 

властивостей мікроорганізмів, виділених з різних біотопів 
8 

 Разом 40 
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Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною 

шкалою 

А 90–100  

 

Зараховано 
В 81–89 

С 71–80 

D 61–70 

Е  51–60 

FX 21–50 
Не зараховано 

F 0–20 

 

11. Методичне забезпечення 
Підручники, навчальні посібники та їх електронні версії. Методичні вказівки, 

програми, презентації. Електронний курс у системі moodle. 

 

12. 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. 

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. 

3. Теппер Е. 3., Шильникова В. К., Переверзева Г. И. Практикум по микробиологии. − М.: 

Дрофа, 2004. − 256 с. 

4. Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических исследований / 

Под ред. А. С. Лабинской, Л. П. Блинковой, А. С. Ещиной. – М.: ОАО “Издательство 

Медицина”, 2005. – 600 с. 
 

13. 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/. 
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- 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. 

- 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. 

 

 

Автори:   _____________________   (Мороз О. М.) 

                  ____________________    (Масловська О. Д.) 

                 _____________________   (Гнатуш С. О.) 


