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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати систему здатностей та вмінь теоретичих 

основ що до мікрофлори навколишнього середовища та тих процесів її 

життєдіяльності, які можуть негативно впливати на здоров'я людей та довкілля  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичного та практичного матеріалу 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр». 

2. Знання теоретичних основ екології,  мікробіології, вірусології, загальної 

імунології, фізіології та біохімії. 

3. Знання теоретичних основ лабораторного дослідження показників 

екологічного стану довкілля. 

4. Володіння  елементарними навичками застосування мікробіологічних 

методів для ідентифікування мікроорганізмів.  

5. Використання спеціальної літератури для інтерпретації результатів, 

отриманих під час досліджень мікробіологічних показників при дослідженні 

різних обєктів.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Санітарна мікробіологія » є складовою освітньої 

програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». 

Дисципліна є базовою дисципліною та присвячена вивченню санітарно-

показових мікроорганізмів,  методів виявлення патогенних мікроорганізмів, 

санітарно-мікробіологічних показників грунту, води, повітря, харчових 

продуктів, лікарських засобів. Розглянуто сучасні тенденції та напрямки 

розроблення нормативних документів, методичних вказівок, які визначають 

відповідність мікрофлори об'єктів навколишнього середовища гігієнічним 

вимогам . 

4. Завдання (навчальні цілі) –  

1)сформувати уявлення про санітарно-показові мікроорганізми. 

2) дати студентам уявлення про методи виявлення патогенних мікроорганізмів 

3) дати студентам уявлення про санітарно-мікробіологічні показники грунту, 

води, повітря 

4) дати студентам уявлення про санітарно-мікробіологічні показники харчових 

продуктів, лікарських засобів 

5) дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки розроблення  

нормативних документів, методичних вказівок, які визначають відповідність 

мікрофлори об'єктів навколишнього середовища гігієнічним вимогам;  

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень освіти (сьомий рівень НКР України), галузь знань 09 
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«Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей: 

інтегральна: Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за 

відповідною спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає 

застосування теорій та методів природничих наук і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК09. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 

ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й 

інтелектуальної чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту  

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

 

спеціальні (фахові, предметні): 
ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей. 

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації живого, біологічних явищ 

і процесів.  

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за допомогою 

відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних умовах і звітувати про 

результати.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та 

концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань.  

ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього 

середовища, раціонального природокористування.  

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, систематики, 

методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот упродовж 

онто- та філогенезу.  

ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних систем різних 

рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях 

господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища.  

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біології.  

ФК12.8. Уявлення про роль мікроорганізмів у перетворенні хімічних елементів. 

ФК13.8. Уявлення про взаємодію макро і мікроорганізмів та механізми формування 

інфекційних процесів.  

ФК14.8. Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних фізіологічних груп. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3-комунікація) Форми 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 Знати санітарно-показові 

мікроорганізми. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

1.2 Знати методи виявлення патогенних 

мікроорганізмів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

15 

1.3 Знати санітарно-мікробіологічні 

показники грунту, води, повітря, 

харчових продуктів, лікарських засобів 

 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

15 

1.4. Знати мікробіологічі методи 

дослідження об'єктів навколишнього 

середовища 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

15 

2.1 Вміти визначати санітарно-показові 

мікроорганізми грунту, води, повітря, 

харчових продуктів, лікарських засобів 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

2.2 Вміти визначати санітарно-

мікробіологічні показники грунту, 

води, повітря, харчових продуктів, 

лікарських засобів та визначати 

відповідність мікрофлори об'єктів 

навколишнього середовища гігієнічним 

вимогам 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 
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2.3. Вміти розрізняти характер та давність 

забруднення об'єктів 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

2.4. Вміти оцінювати вплив людини та 

тваринного світу на довкілля 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

3.1. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2,  

реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання  

дисципліни (код) 
Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 
 

2.3 

 

2.4 3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та цільовою 

аудиторією, ведення професійної наукової 

дискусії, письмово відображувати та 

презентувати результати своїх досліджень 

українською мовою.  

+ 

+ + + + + + + + 

ПР02. Виявляти можливість спілкування 

іноземною мовою в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією. 

+ + + + + + + + + 

ПР03. Використовувати теорії і закони 

математики, фізики, хімії та інших наук для 

вирішення завдань сучасної біології.  

+ + + + 
  

  
 

ПР10. Встановлювати закономірності 

взаємодії живих організмів різних форм 

структурної організації між собою, 

особливості впливу різних чинників на живі 

організми та оцінювати їх роль у біосферних 

процесах біотичної трансформації речовин і 

енергії.  

+ + + + 

  

  

 



7 

 

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин між 

мікро- та макроороганізмами з визначенням 

основних напрямів цих процесів. 

+ + + + 
  

  
 

ПР13. Аналізувати дані біологічної науки для 

розуміння ролі еволюційної ідеї органічного 

світу.   

+ + + + 
  

 

 

 

  

ПР14. Використовувати знання і розуміння 

основ загальної екології, принципів 

оптимального природокористування й 

охорони природи.  

+ + + + + + 

 

+ 

 

 

+ 

 
 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування 

та проведення польових, лабораторних, 

клініко- лабораторних досліджень, у т.ч. 

математичні методи та програмного 

забезпечення для проведення досліджень, 

обробки та представлення результатів.  

+ + + + + + 

 

 

+ 

 

 

 

+ + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти 

нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань біології.  

+ + + + 

  

 

 

 

  

ПР18. Демонструвати знання основних 

принципів збереження й зміцнення здоров’я, 

формування ціннісних орієнтацій щодо 

здорового способу життя.  

      

  

+ 

ПР19. Реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

      

  

+ 

ПР20. Зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, 

її місця у загальній системі знань про природу 

і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

      

  

+ 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології 

відповідні методи. 
    + + + +  

ПР22. На основі базових знань з природничих 

та математики наук формувати загальні 

уявлення про закономірності індивідуального 

та історичного розвитку біологічних систем 

на різних рівнях організації та особливості 

їхньої кооперативної взаємодії.  

+ + + + 

  

  

 

ПР24.8. Здатність проводити скринінг 

біологічно- активних речовин.     + + 
 

+ 

 

+ 
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

     - семестрове оцінювання:  

1.   Контрольна робота з 1-го розділу (комплексна контрольна робота, що 

включає тестові завдання та завдання з відкритими відповідями): РН 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  – 30/15 балів; 

2.   Контрольна робота з 2-го розділу  (комплексна контрольна робота, що 

включає тестові завдання та завдання з відкритими відповідями): РН 1.3, 1.4, 

2.2, 2.3, 2.4  - 30/ 15 балів; 

3. Підсумкова контрольні робота (комплексна контрольна робота, що 

включає тестові завдання та завдання з відкритими відповідями): РН 1.1-1.4, 2.1-

2.4, 3.1   - 30/ 15 балів; 

4. Реферат - Реферат: РН 3.1 – 10 балів/ 5 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за 

всіма успішно оціненими результатами навчання (оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються). Перескладання 

семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за умови 

написання всіх контрольних робіт та реферату. 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульна контрольна робота 1 проводиться після завершення лекцій розділу 1, 

модульна контрольна робота 2 проводиться після завершення лекцій розділу 2, 

підсумкова модульна контрольна робота – по завершенню лекційного курсу . 
 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  

Тематичний  план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
 

самостійна 
робота* 

Розділ 1. Базові поняття та принципи санітарної мікробіології.  

1 Тема 1  Санітарна мікробіологія як наука  9 10 

 

Вступ 

Лекція 1. Принципи проведення санітарно- мікробіологічних 

досліджень 

2  

Лекція 2. Мікробіологічні показники санітарного стану обєктів 2  

Лекція 3.. Основні групи санітарно –показових мікроорганізмів 
2 

 

 

Лекція 4. Методи прямої і непрямої ідентифікації, вимоги до 

санітарно-показових мікроорганізмів 
2  

Лекція 5 Індикатори забруднення 1  

Самостійна робота прямий підрахунок кількості бактерій, 

поживні середовища, що використовуються у санітарно-

мікробіологічних дослідженнях 

 10 

 Модульна контрольна робота 1 1  

Розділ 2 Основні об’єкти санітарно-мікробіологічних досліджень 

2 Тема 2.  Санітарно-мікробіологічні дослідження грунту. 6 10 

 

Лекція 6. Імуномодулятори ендогенного походження. Препарати 

тимусу. 
2  

Лекція 7. Фізіологічні групи грунтових мікроорганізмів 
2 

 

 

Лекція 8 Санітарно-мікробіологічного дослідження грунту 2  

Самостійна робота Лабораторне дослідження санітарного стану 

грунту ; методи знезараження грунту 
 10 

3 Тема 3. Санітарно-мікробіологічні дослідження води. 4 5 

 

Лекція 9. Аутохтонна та алохтонна мікрофлора відкритих 

водойм; самоочищення відкритих водойм; санітарно-

мікробіологічний контроль над водами відкритих водойм 

2  

 

 

Лекція 10. санітарно-мікробіологічний контроль якості питної 

води; санітарно-мікробіологічне дослідження плавальних 

басейнів; санітарно-мікробіологічне дослідження стічних 

вод 

2  

Самостійна робота Лабораторне дослідження санітарного стану 

води ; методи знезараження питної води, вод відкритих 

водойм і плавальних басейнів 

 5 

Тема 4. Санітарно-мікробіологічні дослідження повітря 4 5 

Лекція 11. Мікрофлора повітря; індикаторні мікроорганізми 

санітарного стану повітря 
2  

Лекція 12.  Методи виділення мікроорганізмів з повітря 2  

Самостійна робота Лабораторне дослідження санітарного стану 

повітря 
 5 

Тема 5. Санітарно-мікробіологічні дослідження харчових 2 5 
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продуктів 

Лекція 13. Специфічна мікрофлора харчових продуктів. 

Неспецифічна мікрофлора харчових продуктів 
1  

Лекція 14. санітарно-мікробіологічний контроль якості харчових 

продуктів, відбір проб для аналізу 
1  

Самостійна робота Лабораторне дослідження санітарного стану 

харчових продуктів: молока, риби, мяса, ковбаси, 

напівфабрикатів, готових страв. 

 5 

Тема 6. Санітарно-мікробіологічні дослідження лікарських 

препаратів 
1 10 

Лекція 15 Санітарно-мікробіологічні дослідження лікарських 

препаратів. 
1  

Самостійна робота Лабораторне дослідження санітарного стану 

мазей, таблетованих і капсульованих форм препаратів, 

фітопрепаратів 

 11 

Тема 7. Санітарно-мікробіологічні дослідження лікувально-

профілактичних установ 
1 10 

Лекція 16 Санітарно-мікробіологічні дослідження лікувально-

профілактичних установ 
1  

Самостійна робота  Нормативні документи , що регламентують 

санітарно-гігієнічний стан лікувально-профілактичних 

установ 

 12 

 Модульна контрольна робота 2 1  

 Підсумкова модульна контрольна 1  

8 ВСЬОГО 30 58 

 

Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 58 год. 

 
9. Рекомендовані джерела: 

Основна:  

1. Мікробіологія. Том 1: підручник / Сергійчук М.Г., Сківка Л.М., Сергійчук Т.М., Юмина 

Ю.М. та ін. – К.: ФОП Маслаков, 2020. – 500с. 

2. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму “Санітарна мікробіологія”/ 

Упоряд. Т.М. Сергійчук, Ю.М. Юмина. - К.:Видавець Кравченко Я.О., 2019.  - 72 с.  

3. Войно-Ясенский М.В. Биология и патология инфекционных процессов. М., Медицына, 

1981  

4. Медицинская микробиология. Под ред. О.К. Поздеева, «ГЕОТАР-МЕД», М., 2001 

5. Руководство по инфекционным болезням. Под ред.Ю.В. Лобзина, «Фолиант», С.-П., 

2000. 

6. Медицинская микробиология, вирусология и имунология. Под ред. акад. РАМН 

Воробьева А.А., «МИА», М, 2004 

7. Микробиология и имунология :Учебник /Под ред. Воробьева А.А- М.: Медицина, 1999.- 

464с.: ил. 

8. Мікробіологія: підручник/Сергійчик М.Г., Позур В.К., Фурзікова Т.М., Радченко О.С., 

Степура Л.Г., Домбровська І.В., Швець Ю.В. ВПЦ «Київський університет», 2008, -541 

с. 
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9. Л.Б. Борисов. Медицинская микробиология, вирусология, имунология. «Медицинское 

информационное агенство», М., 2001. 

 

Додаткова: 

1. Мікробіологія: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]/ С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, І.С. 

Білінська– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.- 360с.  

2. Климинюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія: 

Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440с. 

3. Радченко О.С., Степура Л.Г., Домбровська І.В., Фуртат І.М., Михальський Л.О. Практикум 

із загальної мікробіології. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 168с. 

4. Сергійчук М.Г. Будова бактеріальної клітини та методи її дослідження. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2001.-232с. 

5. Фурзікова Т.М., Сергійчук М.Г., Власенко В.В., Швець Ю.В., Позур В.К. Мікробіологія. 

Практикум.:- Київ: Фітосоціоцентр, 2006.-210с. 

6. Козлова І.П., Радченко О.С., Степура Л.Г., Кондратюк Т.О. Геохімічна діяльність 

мікроорганізмів та її прикладні аспекти.- К.: Наук. Думка, 2008. – 525с. 

7. Современная микробиология: Прокариоты. В 2-х т. / Под ред. Й. Ленглера, Г. Древса, 

Г. Шлегеля. — М.: Мир, 2005. — Т. 1 — 656 с.; Т. 2. — 496 с. 

 

 
 

 

  


