
Дисципліна Мікробіологічні методи дослідження 

Рівень ВО другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Мікробіологічні 

методи дослідження» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Біохімія», «Неорганічна хімія»», «Органічна хімія», «Цитологія, 

ембріологія, гістологія». 

Що буде вивчатися Види мікроскопії (світлова, люмінесцентна, електрона); 
систематику, головні таксономічні категорії бактерій: вид, 

біовар, серовар, штам, клон, етапи бактеріологічного метода 

дослідження, біологічний метод дослідження, серологічний 

метод дослідження. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути професійних 

навичок та розвиток клінічного мислення при лабораторній 

діагностиці інфекційних хвороб, опанування світлової, 

люмінесцентної та електронної мікроскопії,  методів 

бактеріологічних, біологічних і серологічних досліджень, на яких 

ґрунтується підтвердження діагнозу на інфекційне 

захворювання.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знати і грамотно використовувати  термінологію  ветеринарної 

медицини. 

2. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних 

джерел для розроблення діагностичних, лікувальних і 

підприємницьких стратегій.  

3.  Установлювати зв’язок між клінічними проявами 

захворювання та результатами лабораторних досліджень. 

4. Розуміти логічну послідовність дій та вміти оформляти 

відповідну документацію під час проведення судово-

ветеринарної експертизи. 

5. Здійснювати облікову звітність під час фахової діяльності.  

6.  Володіти спеціалізованими програмними засобами для 

виконання професійних завдань. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та професії. 

ЗК 7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт 

Спеціальні 

СК 2. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні 

пристрої, прилади, лабораторне обладнання та інші технічні 

засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час 

виконання професійної діяльності. 

СК 3. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики 

та антисептики під час здійснення фахової діяльності. 



СК 6.  Здатність здійснювати відбір, пакування, фасування і 

пересилання проб біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

СК 7. Здатність організовувати, проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні дослідження й аналізувати їх 

результати. 

СК 16. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами 

тваринництва, а також матеріалами та засобами ветеринарного 

призначення. 

СК 20. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати 

документообіг під час здійснення професійної діяльності. 

 

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 

 


