
Дисципліна Мікробіологія 

Рівень ВО перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Мікробіологія» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Анатомія тварин»», 

«Органічна хімія», «Біохімія». 

Що буде вивчатися Морфологічні групи бактерій, розміри бактерій, постійні та 

непостійні органоїди бактерійної клітини, відмінність між 

еукаріотами і прокаріотами, сучасна міжнародна класифікація 

бактерій, головні таксономічні категорії бактерій, особливості 

морфології спірохет, лептоспір, актиноміцетів, мікоплазм, 

рикетсій, хламідій. морфологія та будова мікроскопічних грибів, 

вплив фізичних, хімічних і біологічних  факторів на 

мікроорганізми, антибіотики, їх продуценти, методи визначення 

активності антибіотиків, генетику і селекцію мікроорганізмів, 

фізіологію мікроорганізмів, принципи культивування мікробів, 

роль мікроорганізмів у перетворенні речовин у природі, екологію 

мікроорганізмів, біологічні властивості збудників 

зооантропонозів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість формування глибоких 

теоретичних знань і практичних навичок з питань систематики, 

морфології, фізіології, екології, генетики мікроорганізмів, 

виникнення і поширення інфекційних захворювань, механізму 

формування імунітету, методів лабораторного аналізу мікрофлори 

кормів, молочнокислих продуктів, м'яса, яєць, 

сільськогосподарської та промислової сировини рослинного і 

тваринного походження. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати 

технологічні процеси з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

2. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних 

чинників та виробничих ситуацій. 

3. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

4. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

5. Впливати на дотримання вимог щодо збереження 

навколишнього середовища. 

6. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

7. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики 

в професійній діяльності. 

8. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК. 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК. 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК. 6. Здатність працювати в команді та мати навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК. 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 



ЗК. 8. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК. 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

 Спеціальні 
СК. 13. Здатність використовувати спеціальні знання для 

проведення санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів на 

фермах та інших об’єктах із виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторних занять та самостійної 

роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійні 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


