




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

мікробіологічні методи, а також навички володіння сучасними методами та 

методичними прийомами 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 або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування  науково-теоретичним та практичним матеріалом 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр».. 

2. Знання теоретичних основ  з біохімії, цитології, мікробіології, 

фізіології,імунології, біофізики. 

3. Знання базових принципів основних біологічних методів 

4. Володіти елементарними навичками планування та проведення 

експериментального дослідження у певній галузі біології з метою вирішення 

конкретної науково-практичної задачі 

5. Володіти експериментальними 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 методи виявлення, виділення, 

ідентифікації, зберігання та культивування ґрунтових, промислово важливих, 

санітарно-показових мікроорганізмів. Розглядаються методи та методичні прийоми 

підбору оптимального середовища культивування та визначення кінетичних 

параметрів росту. Значна увага приділяється виявленню основних структурних 

елементів про- та еукаріотичних клітин. 

Дисципліна покликана узагальнити уявлення студента про основні методи 

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

4. Завдання (навчальні цілі) –  

 

1. сформувати у студентів уявлення про основні методи біологічних досліджень, 

що застосовуються у різних галузях мікробіології та/абоу певній біологічній 

галузі для вирішення конкретної науково-практичної задачі; 

2. сформувати у студентів навички володіння методами та методичними 

прийомами проведення досліджень, а також аналітичної оцінки отриманих 

результатів; 

3. сформувати уявлення про особливості промислово важливих мікроорганізмів, 

про методи їх виділення, ідентифікації, селекції, зберігання, підбору 

оптимальних середовищ культивування, виділення готового продукту; 
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4. сформувати уявлення про санітарно-показові мікроорганізми, про методи 

виявлення патогенних мікроорганізмів, про санітарно-мікробіологічні 

показники ґрунту, води, повітря, харчових продуктів, лікарських засобів, вміння 

користуватись нормативними документами, які  визначають відповідність 

мікробіоти об'єктів навколишнього середовища гігієнічним вимогам 

5. сформувати уявлення про закономірності росту мікроорганізмів за 

періодичного та безперервного  культивування в планктонній та біоплівковій 

моделях, методах розрахунку основних кінетичних параметрів росту; 

6. сформувати уявлення про закономірності розповсюдження мікроорганізмів в 

різних ґрунтах, методи виявлення мікроорганізмів різних фізіологічних груп, 

які здійснюють перетворення основних хімічних елементів в ґрунті. 

7. сформувати уявлення про будову про- та еукаріотичних клітин, методи 

виявлення основних структурних елементів бактеріальних і дріжджових клітин; 

8. 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 Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК 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.  

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.  
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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  

 

6. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

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

методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток 

у 

підсумко

вій 

оцінці з 

дисциплі

ни 

Ко

д 
Результат навчання 

 Знати    

1.1 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 

7 

1.2 методи культивування, зберігання 

мікроорганізмів та виділення готового 

продукту 

 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

7 

1.3 кінетичні характеристики популяції, 

вплив різних факторів на ріст 

Лабораторні 

роботи, 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

7 
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популяції;   

 

самостійна 

робота 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

1.4 методи визначення кількості 

мікроорганізмів у певному об’ємі, їх 

фізіологічну активність 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

7 

1.5 cанітарно-мікробіологічні норми для 

води, повітря, ґрунту, лікарських 

препаратів, харчових продуктів та 

методи виділення санітарно-показових 

мікроорганізмів 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

7 

1.6 методи виділення та ідентифікації 

мікроорганізмів ґрунту 

 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

7 

1.7 Знати методи виявлення лізоциму, 

визначення активності 

перитонеальних макрофагів за 

допомогою НСТ-тесту 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

7 

2.1 Вміти обчислювати основні кінетичні 

параметри росту мікробної популяції 

(валову та питому швидкості росту та 

відмирання, час генерації, коефіцієнт 

розмноження, метаболічний і 

економічний коефіцієнти, константу 

насичення, урожай клітин) 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

7 

2.2 Вміти проводити санітарно-

мікробіологічний контроль на 

підприємствах, а також води, ґрунту, 

повітря та харчових продуктів 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

7 

2.3 Вміти виділяти, ідентифікувати 

ґрунтові мікроорганізми та визначати 

їх біологічні властивості 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

7 

2.4 Розробляти і виготовляти поживні 

середовища для культивування 

різноманітних фізіологічних груп 

мікроорганізмів 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

7 

2.5 Дослідження мікроекологічного 

пейзажу ґрунту 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

6 

2.6 Підрахунок еритроцитів та лейкоцитів Лабораторні модульні контрольні 6 
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крові роботи, 

самостійна 

робота 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

3.1 Працювати в групі, організовувати 

роботу для проведення експерименту 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

6 

3.2 Вміти самостійно працювати з 

навчально-методичною літературою  

Самостійна 

робота 

модульні контрольні 

роботи, звіт по 

лабораторній роботі, 

реферат, підсумкова 

модульна контрольна 

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 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 

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.  

           

  

 + 

ПР19. Вирішувати прикладні задачі        + + + + 
 

+ 

 

+ 
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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, – 10 балів/ 5 балів 

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

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

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

5. Модульна контрольна робота 5(дистанційно) РН1.1; 1,4;1,6; 2.6 –10 балів/ 5 

балів 

6. Модульна контрольна робота 6 (дистанційно) РН1.1; 1.7; 2.6  –10 балів/ 5 балів 

7.Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1. – 3.2. – 20 балів / 10 балів 

8.Звіт з лабораторних робіт (16 робіт)  - 16 балів (по 1 балу за кожну) /8 балів 

9.Реферат -  4 балів /2 бали   

      - 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 1-6 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. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лабораторних робіт  

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

р
о

б
о

т
и

 

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

*
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
ії

 

Розділ 1. Закономірності росту мікроорганізмів 

1 Тема 1. Визначення  основних кінетичних параметрів росту 

мікроорганізмів 

2 25 
 

 Лабораторна робота 1. Визначення параметрів росту  мікроорганізмів. 

Графічне зображення кривої росту мікроорганізмів. Визначення 

питомої швидкості росту (); валової швидкості росту (v); часу 

генерації (g); коефіцієнта розмноження (ν); економічного (Y) та  

метаболічного коефіцієнтів (q). 

2 
 

 

Самостійна робота Вплив умов культивування на  динаміку  росту 

культури Escherichia coli  Молекулярно-генетичні основи еволюції 

популяцій мікроорганізмів. Вплив розмірів популяції  на дію 

еволюційних факторів. «Популяційні вибухи» при евтрофікації водойм. 

Шляхи керування динамікою популяції водних мікроорганізмів. 

 25 

 

2 
Тема 2. Динаміка росту бактеріальної біоплівки 

2 25 
 

 Лабораторна робота 2. Вивчення впливу чистоти поверхні на 

швидкість адгезії клітин грам позитивних та грам негативних бактерій 

2 24  

 Самостійна робота Стійкість іммобілізованих мікроорганізмів в 

проточних ферментерах. Методи адаптації мікробної популяції до 

інгібіторів росту 

 
 

 

 Модульна контрольна робота 1  1  

. 

. Розділ 2 Технологічні основи мікробіологічних виробництв 

3 Тема 3. Вивчення бродильних властивостей дріжджів 2 25  

 Лабораторна робота 3. Вивчення морфолого-культуральних та 

фізіолого-біохімічних особливостей різних родів дріжджів. Вивчення 

процесу спиртового бродіння, що здійснюють дріжджі різних родів 

2   

Самостійна робота . Зміни природної мікробіоти при бродінні 

виноградного сусла. Виділення чистих культур дріжджів, 

перспективних у виноробстві Сучасне обладнання у броварництві і 

виноробстві. Відмінність різних рас Saccharomyces cerevisiae, які 

використовують у пивоварінні. 

 25  

4 Тема 4. Вивчення бродильних властивостей молочнокислих 

бактерій 

2 25  

 Лабораторна робота 4. Вивчення процесу  утворення молочної 

кислоти  різними культурами молочнокислих бактерій. Вивчення 

морфологічних особливостей   різних бактеріальних заквасок 

2 
 

 

Самостійна робота Нові штами молочнокислих бактерій, які 

використовують для виготовлення кисломолочних продуктів. 

 
24  
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Особливості виготовлення різних сортів кисломолочних і сичужних 

сирів.  Використання асоціацій мікроорганізмів  для ферментації 

м’ясних виробів 

1.  Модульна контрольна робота 2  1  

Розділ 3 Санітарна мікробіологія  

5 Тема 5 Мікробіологічний контроль продуктів харчування 4 25  

 Лабораторна робота 5 Мікробіологічний аналіз води  2 
 

 

Лабораторна робота 6 Мікробіологічний аналіз молока. 2 
 

 

Самостійна робота Специфічна та неспецифічна мікрофлора харчових 

продуктів. Особливості відбору проб харчових продуктів для аналізу. 

Мікробіологічний аналіз мяса та мясопродуктів Мікробіологічний 

аналіз вершкового масла 

 25  

6 Тема 6  Мікробіологічний контроль підприємств  20  

 Самостійна робота Санітарно-мікробіологічний контроль на 

підприємствах Дослідження санітарного стану лікарських засобів 
 19  

 Модульна контрольна робота 3  1  

Розділ 4 Сільськогосподарська мікробіологія 

7 Тема 7 Загальна характеристика ґрунту та ґрунтової мікробіоти 4 25  

 Лабораторна робота 7 Визначення вологості, вологоємності, 

гумінових речовин, рН грунту 

2 
 

 

Лабораторна робота 8 Визначення загальної кількості 

мікроорганізмів в ґрунті. Метод граничних розведень. Крапельний 

метод визначення кількості мікроорганізмів. Метод Гоулда. Методи 

прямого підрахунку кількості мікроорганізмів 

2 25  

 Самостійна робота Фізико-хімічні характеристики різних типів 

грунтів. Люмінісцентна мікроскопія у практичних методах 

дослідження кількісного складу мікробіоти ґрунту 

 
 

 

8 Тема 8 Особливості різних фізіологічних груп мікроорганізмів 

грунту 

6 25  

 Лабораторна робота 9 Визначення фізіологічних груп 

мікроорганізмів: спороутворювальних  мікроорганізмів; 

актиноміцетів; грибів. Дослідження мікроекологічного пейзажу ґрунту 

за допомогою методу  «скелець обростання» 

2 
 

 

Лабораторна робота 10 Дослідження фізіологічної групи 

мікроорганізмів, що бере участь у фіксації атмосферного азоту 

2 
 

 

Лабораторна робота 11 Дослідження фізіологічної групи 

мікроорганізмів, що беруть участь у колообігу нітрогену:  

нітрифікаторів; денітрифікаторів   

2 
 

 

Самостійна робота Молекулярно-генетичні  методи виявлення 

фізіологічних представників мікробіоти ґрунтів 

 24  

 Модульна контрольна робота 4  1  
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Розділ 5 Систематика мікроорганізмів 

9 Тема 9. Виділення мікроорганізмів певних фізіологічних груп 4 25  

 Лабораторна робота 12 Висів мікроорганізмів з природних еконіш на 

елективні середовища  

2 
 

 

Лабораторна робота 13. Виділення чистих культур мікроорганізмів. 

Пересів на диференційно-діагностичні середовища 

2 25  

Самостійна робота Методи виділення чистих культур 

мікроорганізмів.  

 
 

 

10 Тема 10. Ідентифікація мікроорганізмів 2 25  

 Лабораторна робота 14. Ідентифікація мікроорганізмів за допомогою 

культурально-фізіологічних особливостей 

2 
 

 

Самостійна робота Методи ідентифікації мікроорганізмів.   24  

 Модульна контрольна робота 5  1  

Розділ 6 Протиінфекційний імунітет 

10 Тема 11. Протиінфекційний захист організму 2 25  

 Лабораторна робота 15. Приготування мазків периферійної крові 

людини для підрахунку лейкоцитарної формули. Підрахунок 

еритроцитів та лейкоцитів крові в камері Горяєва 

2 
 

 

 Самостійна робота Етапи отримання імунних сироваток та 

перитонеальних макрофагів. Фагоцитарна активність лейкоцитів 

периферійної крові людини. Методи визначення фагоцитарної 

активності макрофагів, поліморфноядерних лейкоцитів 

 25  

 Тема 12. Бактерицидна активність перитонеальних макрофагів 2 25  

11 Лабораторна робота 16 Визначення бактерицидної активності 

перитонеальних макрофагів за допомогою НСТ-тесту   

2 
 

 

 Самостійна робота Методи визначення бактерицидної активності 

фагоцитуючих клітин  

 24  

 Модульна контрольна робота 6  1  

 Підсумкова модульна  контрольна  робота  
 

2  

 Консультації   1 

 ВСЬОГО 32 297 1 

 
* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток  

Загальний обсяг 330 год., в тому числі: 

Лабораторні роботи – 32 год. 

Самостійна робота – 297  год. 

Консультації – 1 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні :  

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

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

2. Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических 

исследований.- М. «Медицина».-1972.- 479 с. 

3. Лабораторная диагностика холеры. Методические указания. Мук 4.2.2218-07 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 31.05.2007) 

4. Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на 

предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами. Му 

2657-82 (утв. Минздравом СССР 31.12.1982 № 2657) 

5. Методы выявления и определения парагемолитических вибрионов в рыбе, 

нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде 

поверхностных водоемов и других объектах. Методические указания. Мук 

4.2.2046-06 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.01.2006) 

6. Методы диагностики Helicobacter pylory. Методические рекомендации.- 

Витебск: Министерство здравохранения Республики Беларусь. 2000. -25с. 

7. Методы общей бактериологии / Под ред. Ф. Герхарда и др. М.: Мир, Т.1, 1983. – 

536 с. 

8. Михальський Л.О.,Задченко О.С., Степура Л.Г.,Домбровька І.В.,Фуртат 

І.М.Практикум із загальної мікробіології. За редакцією академіка НАН України 

В.В.Смірнова.Навчальний посібник для біологічних спеціальностей вищих 

закладів освіти  Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський 

університет”2002.-111с. 

9. Радченко О.С., Степура Л.Г., Сергійчук М.Г. Метаболічна активність бактерій. 

Методичні рекомендації до спецпрактикуму “Фізіологія мікроорганізмів” Київ: 

Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”.- 2001.-30с. 

10. Наказ № 170 від 15.04.2005 р. Міністерства охорони здоров’я України Про 

затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики 

менінгококової інфекції та гнійних бактеріальних менінгітів.- ДП "Центр 

інформаційних технологій" МОЗ України. - 68 с. 

11. Приказ № 535 Министерства здравоохранения СССР от 22.04. 1985 г. «Об 

унификации микробиологичеких (бактериологических) методов исследования, 

применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-

профилактических учреждениях».-Москва.-1985.-125 с 
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выделению и идентификации бактерий группы Bacillus subtilis-mesentericus 

из организма человека и животных.-К.:Наукова думка.-28с. 

3. Энтеробактерии. Руководство для врачей. Под редакцией В.И.Покровского.-

М. «Медицина».-1985.-305 с. 

4. Methods for general and molecular bacteriology / P.Gerhardt, R.G.E. Murray, 

W.A.Wood, N.R. Krieg. American Society for Microbiology, 1994. – 790 p. 


