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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про сучасні 

мікробіологічні методи, а також навички володіння сучасними методами та 

методичними прийомами планування, проведення та аналітичної оцінки 

результатів мікробіологічних досліджень, що проводяться у різних галузях 

біології та/або у певній біологічній галузі для вирішення конкретної науково-

практичної задачі, а також можуть бути застосовані у суміжних із біологією 

галузях таких як селекція, біотехнологія, хімія тощо. 

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичним та практичним матеріалом 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр».   

2. Знання теоретичних основ біохімії, цитології та гістології, зоології, 

мікробіології, імунології, вірусології, фізіології, біофізики. 

3. Знання базових принципів основних біологічних методів.  

4. Володіти елементарними навичками цільового застосування 

лабораторного обладнання та/ або реагентів.  

5. Володіти елементарними навичками планування та проведення 

експериментального дослідження у певній галузі біології з метою 

вирішення конкретної науково-практичної задачі.  

6. Володіти елементарними навичками проведення аналітичної оцінки 

результатів досліджень, що проводяться у різних галузях біології та/або 

у певній біологічній галузі для вирішення конкретної науково-

практичної задачі.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з мікробіології» є складовою 

освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Бакалавр». Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання 

розвитку сучасних методів мікробілогічних досліджень, покликана окреслити 

коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у різних 

галузях мікробіології та/або у певній біологічній галузі для вирішення 

конкретної науково-практичної задачі, та які можуть застосовуватися при 

постановці дослідів у суміжних науках.  

Дисципліна покликана узагальнити уявлення студента про основні методи 

роботи із біологічними об’єктами різного рівня організації (від окремих 

молекул до цілих організмів та їхніх популяцій), а також надати можливість 

студенту оволодіти навичками планування та проведення експериментальних 

робіт із застосуванням різних методів та методичних прийомів для вирішення 

конкретної науково-практичної задачі, статистичної обробки отриманих даних 

та інтерпретації результатів експерименту (як отриманих власноручно, так і 

наданих науковими лабораторіями і/або опублікованих в науковій літературі).  

4. Завдання (навчальні цілі): 
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1) сформувати у студента уявлення про основні методи біологічних 

досліджень, що застосовуються у різних галузях мікробіології та/або у 

певній біологічній галузі для вирішення конкретної науково-практичної 

задачі; 

2) сформувати у студента навички володіння методами та методичними 

прийомами планування та проведення досліджень, а також аналітичної 

оцінки отриманих результатів; 

3) сформувати у студента вміння адаптувати сучасні методи 

мікробіологічних досліджень для вирішення конкретної науково-практичної 

задачі в рамках власного експериментального проекту; 

4) сформувати у студента уявлення про сучасні теоретичні моделі, що 

лежать в основі конкретного методу мікробіологічних досліджень; 

5) забезпечити досягнення таких загальних компетентностей як здатність до 

аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень освіти (сьомий рівень НКР України), галузь знань 09 

«Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей: 

 

інтегральної: 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.  

загальних:  

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

професійної діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК08 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

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.  
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спеціальних (фахових, предметних): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук 

та на межі предметних галузей. 

ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та 

інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології.  

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.  

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації 

генетичної інформації у організмів.  

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.  

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу 

біологічних систем. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних 

задач біології.  

ФК12.5. Уявлення про роль мікроорганізмів у перетворенні хімічних 

елементів. 

ФК13.5. Уявлення про взаємодію макро і мікроорганізмів та механізми 

формування інфекційних процесів.  

ФК14.5. Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних 

фізіологічних груп. 

        ФК15.5. Уявлення про клонування чужорідних генів з використанням 

векторних молекул та практичне застосування культур клітин у 

мікробіологічних дослідженнях  
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;) Форми та методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати умовно-патогенних 

представників роду Staphylococcus, 

що індукують патологічні стани у 

людей.  

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

5 

1.2 Знати особливості метаболізму 

стафілококів. Знати методи 

біохімічної ідентифікації тих видів 

стафілококів, що частіше за все 

можна виділити з різних порожнин 

тіла людини. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

5 

1.3  Знати фактори патогенності 

стафілококів. Знати методи 

визначення патогенних 

властивостей виділених штамів 

стафілококів. Знати методи 

визначення чутливості виділених 

штамів стафілококів до 

антибіотиків. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

5 

1.4 Знати  антиген-специфічні та 

антиген-неспецифічні фактори 

протиінфекційного захисту 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

5 

1.5. Знати закономірності розвитку 

імунної відповіді за розвитку 

інфекційного процесу та механізми 

пошкодження організму хазяїна. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

5 

1.6.  Знати причини та наслідки 

неефективності імунної відповіді 

при певних захворюваннях. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

5 
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підсумкова 

модульна 

контрольна 

1.7 Знати принципи та методи очистки 

стічних вод 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

5 

1.8 Знати методи визначення 

фітопатогенних властивостей 

бактерій 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

5 

1.9. Знати принципи роботи приладів 

для культивування мікроорганізмів 

у лабораторних та  виробничих 

умовах (ферментери різних 

принципів дії), виділення готового 

продукту (центрифуги, фільтри, 

сепаратори), зберігання  

мікроорганізмів (ліофільна та 

розпилювальна сушка, 

заморожування) 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

5 

2.1. Вміти на основі біохімічних тестів 

визначати належність виділених 

штамів бактерій до виду та 

визначати їх антибіотикочутливість  

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

10 

2.2 Вміти характеризувати клітинні і 

гуморальні фактори, які 

забезпечують неспецифічну 

резистентність організму за 

розвитку інфекційного процесу. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

10 

2.3. Вміти визначати функціональну та 

бактерицидну активність  

фагоцитуючих клітин, сироватки 

крові, природну цитотоксичність 

клітин; 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

10 



 8 

контрольна 

2.4.  Вміти визначати ступінь 

забрудненності води за різними 

показниками 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

10 

3.1 Вміти працювати у групі, 

організовувати роботу для 

проведення експерименту 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

модульні 

контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

15 

 

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 1.5 1.6 1.7 

 
1.8 

 

1.9 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 3.1 

ПР03. Використовувати теорії і закони 

математики, фізики, хімії та інших наук 

для вирішення завдань сучасної біології. 
+ + + + + + + 

  

+ 
+ + + + 

 

+ 
 

ПР05. Використовувати знання і 

демонструвати дотримання положень 

біологічної етики, біологічної безпеки і 

біологічного захисту 

       

  

 

+ + + + + + 

 

 

+ 

ПР15. Застосовувати у професійній 

діяльності методи визначення 

структурних та функціональних 

характеристик біологічних систем на 

різних рівнях організації. 

       

  

+ + + + + 

 

 

+ 

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.  

+ + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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ПР19. Вирішувати прикладні задачі 

біології відповідними методами. 
       

  
+ + + + 

 

+  

ПР21.5. Володіння мікробіологічними 

методами досліджень. 
+ + + + + + + 

  
+ + + + 

 

+  

ПР22.5. Здатність проводити скринінг 

біологічно- активних речовин.  
       

  
+ + + + 

 

+  

ПР23.5. Застосовувати препаративні та 

аналітичні фізико-хімічні методи у 

комплексних мікробіологічних 

дослідженнях. 

       

  

+ + + + 

 

 

+  

 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно): РН1.1- 1.3; 2.1, – 10балів/ 5 бали 

2.  Модульна контрольна робота 2 (дистанційно) РН1.1 -1.4 2.4  –10 балів/ 5 бали:  

3.  Модульна контрольна робота 3(дистанційно) РН1.1; 1.5; 2.2  –10 балів/ 5 бали;  

4.  Модульна контрольна робота 4 (дистанційно) РН1.1; 1.6; 2.3 –10 балів/ 5 бали  

5.Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1. – 3.1. – 40 балів / 20 балів 

6.Звіт з лабораторних робіт (7 робіт)  - 14 балів (по 2 бала за кожну) /7 балів 

7.Реферат -  6 балів /3 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 (дистанційно та під час проведення 

аудиторних занять); оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки 

не допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1-4 проводяться дистанційно, підсумкова 

модульна контрольна робота – по завершенню лабораторного практикуму. 

Оцінювання підготовлених рефератів  проводиться упродовж лабораторного 

практикуму. Звіт з лабораторних робіт оцінюється по завершенню лабораторного 

практикуму. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

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

Тематичний  план  лабораторних  занять 

 

№ 

п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лабораторні 

 

Самостійна 

Робота 

Консультації 

Розділ 1 . Біологічні основи інфекційних процесів  

1 
ТЕМА 1. Біологічні основи 

інфекційних процесів 
4 45 

 

 

Лабораторна робота 1. Визначення 

морфологічних особливостей колоній 

і клітин виділених штамів 

мікроорганізмів. Отримання чистої 

культури виділених штамів. 

2  

 

Лабораторна робота 2.  Визначення 

видової належності стафілококів 

методом біохімічної ідентифікації 

мікроорганізмів виділених штамів. 

Пересів чистої культури 

мікроорганізмів. Визначення 

патогенного потенціалу 

мікроорганізмів виділених штамів 

2  

 

Самостійна робота. Ознайомлення з 

науково-методичною інформацією 

щодо стафілококів. Посів зразків 

біологічного матеріалу на елективні 

середовища для виділення 

стафілококів. Ознайомлення з даними 

літератури щодо захворювань 

стафілококової етіології. Сучасні 

методи ідентифікації бактерій. 

Методи діагностики бактеріальних 

інфекційних захворювань: 

бактеріологічні, імунологічні, 

молекулярні. 

 43 

 

 
Модульна контрольна робота 1 

 2 
 

2 ТЕМА 2. Протиінфекційний імунітет 4 40  

 

Лабораторна робота 3. Дослідження  

адгезивних властивостей 

мікроорганізмів 

2  

 

Лабораторна робота 4.Дослідження 

фагоцитарної активності лейкоцитів 

крові 

2  
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Самостійна робота Виявлення С-

реактивного білка в сироватці 

крові.Визначення бактерицидної 

активності сироватки крові 

Прозапальні цитокіни. Родина 

рецепторів IL-1. Роль IL-1 у розвитку 

імунної відповіді та в гемопоезі. 

Загальна характеристика IL-6. Роль IL-

6 в індукції білків гострої фази та 

розвитку хронічного запалення. 

Інтерферони α/β. Клітини 
продуценти IFN α/β. Роль TLR в 

індукції IFN α/β 

 38 

 

 Модульна контрольна робота 2  2  

Розділ 2: Фітопатогенні бактерії.  

3 ТЕМА 3. Фітопатогенні бактерії 4 40  

 Лабораторна робота 5. Визначення 

фітопатогенних властивостей бактерій 

2   

Лабораторна робота 6. Визначення 

видової належності фітопатогенів 

методом біохімічної ідентифікації 

мікроорганізмів виділених штамів 

2   

Самостійна робота  Визначення 

морфологічних особливостей колоній 

і клітин виділених штамів 

мікроорганізмів. Дослідження 

насінєвого матеріалу на зараження 

фітопатогенними бактеріями 

Отримання чистої культури виділених 

штамів. Сучасні методи дослідження 

фітопатогенних властивостей 

бактерій. Методи діагностики 

бактеріальних хвороб рослин 

 38  

 Модульна контрольна робота 3  2  

Розділ 3. Мікробіологічне очищення стічних вод  

4 ТЕМА 4. Мікробіологічне очищення 

стічних вод 
 

2 39  

 Лабораторна робота 15. Визначення 

рівня забруднення стічної води за 

показником хімічного споживання 

кисню 

2   

 Самостійна робота  Біологічний 

аналіз якості мулу Пошук 

резистентних бактерій та штамів-

деструкторів ксенобіотиків у 

природних еконішах Визначення рівня 

забруднення стічної води за 

показником біохімічного споживання 

кисню. Визначення біохімічного 

показника стічної води 

 37  
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 Модульна контрольна робота 4  2  

     

 Підсумкова модульна контрольна 

робота 

 1  

 КОНСУЛЬТАЦІЇ   1 

5 ВСЬОГО 14 165 1 

 

Загальний обсяг 180 год, в тому числі: 

Лабораторні – 14  год. 

Самостійна робота - 165 год. 

Консультації - 1 

 
 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Сергійчук М.Г., Позур В.К., Фурзікова Т.М, Радченко О.С., Степура Л.Г., 

Домбровська І.В. Швець Ю.В. Мікробіологія. Підручник. Київ: Видавничо-

поліграфічний центр “Київський університет”.- 2008.- 541с.  

2. Очистка стічних вод: методични рекомендації до спецпрактикуму «Очистка 

стічних вод» / Упорядники О.С. Радченко, Л.Г. Степура, І.О. Кривець, С.С. 

Ставська.- К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський университет», 

2005.- 36с. 

3. Теппер У.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по 

микробиологии. Учебное пособие для вузов. М., «Дрофа», 2004.  

4. Лобзин Ю.В., Финогеев Ю.П., Крумгольц В.Ф., Семена А.В., Захаренко 

С.М., Винакмен Ю.А. Практика лабораторных исследований при 

инфекционных заболеваниях. С.-П., «Элби-СПб», 2005.  

5. Воробьев А.А. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. 

М., «МИА», 2004.  

6. Желдакова Р.А., Мямин В.Е. Фитопатогенные микроорганизмы: Учебно-

методический комплекс. – Мн.: БГУ, 2006. – 116 с. 

7. Гвоздяк Р.І., Пасічник Л.А., Яковлева Л.М., Мороз С.М., Литвинчук О.О., 

Житкевич Н.В., Ходос С.Ф., Буценко Л.М., Данкевич Л.А., Гриник І.В., 

Патика В.П. Фітопатогенні бактерії. Бактеріальніхвороби рослин: 

[монографія: в 3-х т.]. – Т.1. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2011. – 444 с 

8. Панфілов А.Е. Загальна і сільськогосподарська фітопатологія: курс лекцій / 

ЧГАУ. Під ред. Ю.С. Ларіонова. - Челябінськ, 2000. - 142 с. 

9. «Микроорганизмы – возбудители болезней растений» (спаравочник).- К.: 

Наукова думка, 1998.- 552 с.. 

10. Методичні вказівки до спецпрактикуму “Виділення чистих культур 

мікроорганізмів” для студентів біологічного факультету/ Упорядн. І.В. 

Домбровська.- К.: Видавництво поліграфічний центр “Київський 

університет”, 2000. – 23с. 

http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
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б) додаткові: 

1. Мікробіологія: практикум, тести: навч. Посіб.:[для студ. вищ. навч. 

закл.]/ С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, Білінська І.С. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012.- 228с. – (Серія “Біологічні Студії”) 

2. 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.  

3. Климинюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична 

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

4. Определитель бактерий Берджи/ Под ред. Дж. Хоулта, Р. Крига, П. 

Синта и др.- М.: Мир, 1997. Т.1-2. 

5. Кузнецов С.И. Микробиологические процессы круговорота углерода и азота 

в озерах.- М.: Наука, 1985.- 213с. 
6. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: 

Химия, 1984. - 448 с. 
7. Муравьев А.Г. Руководство по определению показателей качества воды 

полевыми методами. – СПб: Изд-во «Крисмас+»,1999. – 232 с. 
 

  


