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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Управління якістю та безпека біотехнологічної продукції» 

укладені для оптимізації підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю 

101 ‒ «Екологія» освітньо-професійної програми підготовки «Екологічна 

біотехнологія та біоенергетика».  

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління якістю та безпека 

біотехнологічної продукції» є забезпечення майбутнього спеціаліста 

необхідним обсягом знань у сфері використання студентом основ 

законодавства, що регулює правила створення об’єктів біотехнології та 

фармації, здійснення контролю якості біотехнологічної та фармацевтичної 

продукції, організацію виробничої діяльності, стандартизацію та сертифікацію 

виробництва, засвоєння, використання принципів і правил належної виробничої 

практики та подальше застосування одержаних знань і навичок під час 

вивчення загальної та спеціальної технологій; проходження усіх видів 

практики, виконання курсових і дипломних проектів; у майбутній виробничо-

практичній роботі. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Управління 

якістю та безпека біотехнологічної продукції» є:  

- підготовка спеціалістів, здатних вирішувати складні господарські 

проблеми у сфері стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю 

біотехнологічної продукції; 

- вивчення основних відомостей зі стандартизації, сертифікації, 

метрології та управління якістю біотехнологічної продукції; 

- одержання і узагальнення нових знань зі стандартизації, сертифікації, 

метрології та управління якістю біотехнологічної продукції;  

- формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до 

навколишнього середовища. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
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знати: 

− основні поняття якості та конкурентоспроможності;   

− основи стандартизації, її сутність, методи, категорії та напрями 

розвитку; 

− поняття кваліметрії та метрології, системи показників якості та методи 

оцінювання якості продукції; 

− основні Державні системи стандартизації та сертифікації, нормативно-

правове та інформаційне забезпечення робіт зі стандартизації та якості 

продукції; 

− основні поняття про безпеку біотехнологічної продукції та методи її 

оцінювання; 

уміти: 

- використовувати набуті знання у практичній діяльності; 

- користуватися нормативною базою; 

- аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;  

- визначати ступінь, ризики розвитку надзвичайних екологічних 

ситуацій; 

- приймати екологічно безпечні та економічно доцільні рішення;  

- обґрунтовувати способи вирішення екологічних проблем; 

- проводити за установленими методиками аналіз біотехнологічної 

продукції. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1  

Тема Методи контролю та управління біотехнологічними процесами. 

Методи кількісного підрахунку мікроорганізмів 

Мета: Засвоїти метод підрахунку мікробних клітин у камері Горяєва. 

Матеріали та обладнання: мікроскоп, рахункові камери Горяєва, 

бактеріологічні петлі, спиртівка, стерильна дистильована вода, чисті культури 

дріжджів, стерильні піпетки місткістю 1‒2 мл. 

Короткі теоретичні відомості 

На ріст мікроорганізмів у природних субстратах або в живильних 

середовищах указуть зміни кількості їх клітин або біомаси в одиниці об’єму. 

Методи визначення цих показників можуть бути прямими (підрахунок клітин 

під мікроскопом, зважування) або непрямими. Непрямі методи ґрунтуються на 

вимірюванні параметрів, величина яких залежить від кількості або біомаси 

мікроорганізмів (число колоній, що виросли після посіву суспензії клітин на 

живильне середовище, розсіювання або поглинання суспензією світла, вміст у 

ній білка і т. д.). Вибір методу залежить від цілей дослідження, властивостей 

поживного середовища або субстрату, а також особливостей росту і морфології 

мікроорганізмів. Так, багато методів, що використовують для визначення числа 

одноклітинних мікроорганізмів, неприйнятні під час підрахунку 

багатоклітинних (нитчастих, міцеліальних та інших форм). 

Під час оцінювання чисельності мікроорганізмів, особливо у природних 

субстратах (насамперед у ґрунті), необхідно пам’ятати, що їх клітини часто 

знаходяться у прикріпленому (адгезованому) стані або у вигляді мікроколоній. 

Тому перед початком підрахунку їх потрібно відокремити від часток субстрату 

і один від одного (десорбувати). Вибір методу десорбції (механічне 

перемішування суспензії клітин, розтирання, обробка ультразвуком, 
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застосування поверхнево-активних речовин і т. д.) визначається особливостями 

досліджуваного субстрату. 

Підрахунок клітин у рахункових камерах рекомендується 

використовувати для підрахунку великих об’єктів ‒ дріжджів, одноклітинних 

водоростей, конідій грибів і деяких великих бактерій. Зазвичай використовують 

камеру Горяєва, хоча можна застосовувати й інші рахункові камери. 

Підрахувати клітини мікроорганізмів під мікроскопом можна, використовуючи 

рахункові камери, капіляри Перфильєва, препарати фіксованих і пофарбованих 

клітин, приготовлені на предметних скельцях або мембранних фільтрах. 

Перелічені методи дозволяють визначити загальну кількість клітин в одиниці 

об’єму. Варто пам’ятати, що підраховуються усі клітини, як живі, так і мертві. 

Основне обмеження більшості зазначених методів − необхідність досить 

високих концентрацій клітин в одиниці досліджуваного субстрату. 

Камера Горяєва являє собою прозорий паралелепіпед (предметне скло) з 

борознами і нанесеною мікроскопічної сіткою (рис. 1.1). 

Розміри малих розподілів клітин сітки становлять 0,05 мм, а великих ‒ 0,2 

мм. При цьому сітка нанесена на ділянку скла, розташовану на 0,1 мм нижче, 

ніж дві сусідні ділянки. Ці ділянки слугують для притирання покривного скла. 

Як результат, обсяг рідини над квадратом, утвореним великими поділками 

сітки Горяєва, становить 0,004 мікролітра. 

 

 

 

Рисунок 1.1‒ Камера Горяєва 

 

Підрахувавши кількість клітин над великим квадратом, можна 

підрахувати щільність цього типу клітин у суспензії за формулою: 

кількість клітин/мл = кількість клітин над великим квадратом(N) × 2,5 · 105 . 

Під час роботи з камерою необхідно дотримуватися установленого 

порядку її заповнення: спочатку поглиблення з сіткою покривають спеціальним 

шліфованим покривним склом і, злегка притискаючи, зміщують покривне скло 
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у протилежні сторони до появи кілець Ньютона. Ці кільця указують на те, що 

покривне скло притерто до сторін камери. Тільки за такої умови обсяг суспензії 

мікроорганізмів, що знаходиться у камері, відповідає розрахунковому. 
 
Після цього камеру заповнюють досліджуваною суспензією 

мікроорганізмів. Суспензію вносять через борозенку камери капіляром або 

піпеткою. 

Підрахунок клітин рекомендується починати через 3−5 хв після 

заповнення камери, щоб клітини осіли і під час мікроскопіювання були видимі 

в одній площині (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2‒ Підрахунок клітин 

 

Число клітин підраховують з об’єктивом 8
×
 або 40

×
. З імерсійним 

об’єктивом працювати не можна, тому що його фокусна відстань менша за 

товщину скла камери. Зазвичай підраховують клітини мікроорганізмів у 10 

великих або 20 маленьких квадратах сітки, переміщаючи останні по діагоналі. 

Підраховують усі клітини, що лежать у квадраті сітки, а також клітини, що 

перетинають верхню і праву сторони квадрата. Під час підрахунку кількість 

клітин у великому квадраті не має перевищувати 20, а в малому –10, у іншому 

разі вихідну суспензію розводять водопровідною водою. 

Для отримання достовірного результату загальне число підрахованих 

клітин мікроорганізмів має бути не менше за 600. Підрахунок клітин 

повторяють 3−4 рази, щоразу заново заповнюючи її камеру суспензією 

мікроорганізмів. Це забезпечує більшу точність, ніж підрахунок 600 клітин під 

час одноразового підрахунку. Кількість клітин в 1 мл досліджуваної суспензії 

розраховують за формулою: 
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де M ‒ число клітин в 1 мл суспензії;A – середнє число клітин в1квадраті сітки; 

h ‒ висота камери;S –площа1квадрата сітки,мм
2
;10 

3
– коефіцієнт переводу 

кубічних сантиметрів в кубічні міліметри; N – розведення досліджуваної 

суспензії. 

Порядок виконання роботи 

1. Приготуйте послідовні 10-кратні розведення вихідної суспензії 

дріжджів: 10
-1

, 10
-2

, 10
-3

 (до 4,5 мл дистильованої води додайте 0,5 мл суспензії 

дріжджів). 

2. Зі збільшенням 20 або 40 проведіть підрахунок клітин дріжджів у 

камері Горяєва під мікроскопом. 

Результати роботи оформіть у вигляді табл.1.1 

Таблиця 1.1‒ Облік кількості клітин дріжджів у камері Горяєва 

Розве- Повтор-  Кількість клітин  Загальна Середнє Кількість 

дення ності дріжджів у великому кількість число клітин у 

   квадраті камери  клітин у клітин вихідному 

     Горяєва    малих  зразку 

  1  2  3  4  5 квадратах   

10
-1 

             

10
-2 

             

10
-3 

             

 

Контрольні питання 

1. Які існують методи кількісного обліку мікроорганізмів? 

2. Назвіть основні методи визначення кількості мікроорганізмів під 

мікроскопом. 

3. Який метод рекомендується використовувати для підрахунку клітин 

дріжджів? Опишіть його. 

Література: [1, с. 188−190]. 
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Практична робота№ 2  

Тема Методи контролю та управління біотехнологічними процесами. 

Визначення біомаси мікроорганізмів ваговим методом 

Мета: вивчення методики визначення біомаси мікроорганізмів ваговим 

методом. 

Матеріали та обладнання:чашки Петрі з культурою мікроорганізмів, 

культуральна рідина з певною концентрацією мікроорганізмів, фільтри, 

центрифужні пробірки, чашки Петрі, центрифуга, аналітичні ваги, сушильна 

шафа, ексикатор. 
 

Короткі теоретичні відомості 

Цей метод широко застосовують для оцінювання росту мікроорганізмів у 

рідких поживних середовищах. Його можна використовувати і для визначення 

маси клітин, вирощених на щільному поживному середовищі, однак у цьому 

разі мікроорганізми необхідно попередньо ретельно змити з поверхні 

середовища фізіологічним розчином або водою та перевести в суспензію. 

Метод не може бути використаний під час культивування мікроорганізмів на 

середовищах, до складу яких входять сполуки, не розчинні у воді. 

Визначення біомаси складається із трьох послідовних операцій: 

1) доведення маси центрифужних пробірок або фільтрів до постійного 

значення;2) відокремлення клітин мікроорганізмів від культуральної рідини;   

3) визначення їх маси. 

Найчастіше визначають масу сухих клітин, хоча іноді можна обмежитися 

визначенням сирої біомаси. В останньому випадку перший етап відпадає; 

достатньо тільки зважити центрифужну пробірку (фільтр), але не доводити її 

масу до постійного значення. Біомасу зазвичай виражають у грамах або 

міліграмах на літр культуральної рідини. 

1. Доведення маси центрифужних пробірок або фільтрів до постійного 

значення. Для цього фільтри, попередньо покладені у відкриту чашку Петрі, 

або центрифужні пробірки розміщають у сушильну шафу й висушують 

протягом 1‒2 год за температури 80‒85°С й 90‒100°С відповідно. Потім чашку 
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Петрі з фільтрами або центрифужні пробірки виймають із сушильної шафи й 

переносять в ексикатор з безводним хлористим кальцієм (СаCl2) або 

концентрованою сірчаною кислотою. Ексикатор ставлять біля аналітичних 

вагів, на яких буде проводитися зважування. Через годину фільтри 

(центрифужні пробірки) зважують із точністю до 0,0001 г. Висушування і 

зважування повторюють, дотримуючи зазначеної послідовності операцій, доки 

маса не досягне постійного значення, тобто коливання в її значеннях не 

перевищать ±0,0001 г. 

2. Відокремлення мікроорганізмів від середовища можливо 

центрифугуванням або фільтруванням. Центрифугуванням відокремлюють 

зазвичай бактерії. Для цього в центрифужну пробірку наливають точно 

виміряний обсяг ретельно перемішаної рідкої культури, що залежно від її 

щільності коливається від 5 до 20 мл. Час центрифугування і число обертів 

залежать від розмірів клітин. Чим вони менше, тим більше потрібно обертів і 

тим тривалішим має бути час центрифугування. Найчастіше центрифугують 

15‒20 хв з 5‒10 тис. обертів за хв. Після центрифугування надосадову рідину 

обережно зливають, осад промивають злегка підкисленою дистильованою 

водою (1 мл концентрованої НСl на 1 л води) і знову центрифугують з том же 

числом обертів. Супернатант зливають негайно після зупинки центрифуги. У 

іншому разі частина осаду може бути загублена. 
 

Міцелій актиноміцетів і грибів відокремлюють фільтруванням. 

Паперовий фільтр розміщують у скляну лійку та фільтрують через нього точно 

виміряний обсяг культури, від 5 до 10 мл. Осад на фільтрі багаторазово 

промивають підкисленою дистильованою водою. Для відділення бактерій 

використовують мембранні фільтри. Розміри пор мембранного фільтра мають 

бути меншими за величину клітин, біомасу яких визначають. Мембранний 

фільтр розміщають на пористу пластинку спеціального тримача, уставленого в 

колбу. Щоб прискорити фільтрування, колбу підключають до водострумного 

насосу. Осад кілька разів промивають підкисленою дистильованою водою. 
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Визначення біомаси. Щоб визначити масу сухих клітин, центрифужну 

пробірку або фільтр із осадом клітин мікроорганізмів розміщують у сушильну 

шафу, висушують і зважують. Режим висушування та зважування такий же, 

який використовується і під час визначення маси пробірок або фільтрів. Суху 

біомасу визначають за формулою: 
 
 
 
 
 
 
 

де М ‒ суха біомаса в г/л;А ‒ маса центрифужної пробірки (фільтра) з осадом у г; 

В ‒ маса центрифужної пробірки (фільтра) без осаду в г;V ‒ обсяг культуральної 

рідини, узятий для центрифугування (фільтрування) у мл. 

Точність методу визначається повнотою відмивання клітин від 

компонентів середовища й ретельністю зважування. 

Порядок виконання роботи 

Довести масу центрифужних пробірок та фільтрів до постійної. 

З поверхні щільного живильного середовища чашок Петрі провести змив 

культури мікроорганізмів великою кількістю дистильованої води. Потім 

провести фільтрування через паперовий фільтр. Потім фільтр розмістити до 

сушильної шафи та довести його масу до постійної. Масу культури визначити 

за формулою. 

Із колби в центрифужну пробірку наливають точно виміряний обсяг 

ретельно перемішаної рідкої культури в обсязі 5 мл. Проводять 

центрифугування з 3000 об/хв протягом 25 хв. Потім надосадову рідину 

зливають. Осад промивають підкисленою водою,а пробірки знову ставлять на 

центригування. Потім масу пробірки доводять до постійної. Масу культури 

визначають за формулою. 

Контрольні питання 

1. Які показники можна визначати ваговим методом? 

2. У яких випадках ваговий метод не може бути використаний? 
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3. З яких послідовних операцій складається ваговий метод визначення 

біомаси мікроорганізмів? 

Література:[1, с. 191−192]. 

 

Практичнаробота№3 

Тема. Метод кількісного обліку мікроорганізмів висівом на щільні 

поживні середовища 

Мета: засвоїти метод кількісного обліку мікроорганізмів висівом на 

щільні поживні середовища (метод Коха). 

Матеріали та обладнання: бактеріологічні петлі,спиртівка,стерильна 

дистильована вода, чисті культури бактерій, стерильні піпетки на 1‒2 мл, МПА 

у чашках Петрі, термостат з температурою 37 °С. 

Короткі теоретичні відомості 

На відміну від підрахунку мікроорганізмів під мікроскопом цей метод 

надає можливість визначити тільки кількість життєздатних клітин у популяції. 

Оскільки середовищ, придатних для росту всіх мікроорганізмів, не існує, метод 

висіву надає можливість визначити лише кількість мікроорганізмів, здатних 

рости на середовищі певного складу. При цьому не враховують мікроорганізми, 

які не ростуть на середовищах (так звані життєздатні, але не форми, що 

культивуються) або ростуть дуже повільно. 

Підгрунтям методу визначення кількості клітин висівом на щільні 

поживні середовища є принцип Коха, згідно з яким кожна колонія є 

потомством однієї клітини. Це дозволяє на підставі числа колоній, які виросли 

після посіву на щільне ЖС (живильне середовище) певного обсягу 

досліджуваної суспензії, указувати вихідний вміст у ній клітин мікроорганізмів. 

Результати кількісного обліку мікроорганізмів, проведеного методом Коха, 

часто виражають не в числі клітин, а в умовних одиницях ‒ так званих 

колонієутворювальних одиницях (КУО). 

Визначення кількості мікроорганізмів цим методом включає у себе три 

етапи: приготування розведень, посів на щільне середовище в чашки Петрі, 
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підрахунок вирослих колоній. 

Посів. Висівати суспензію можна поверхневим або глибинним способом. 

Перед посівом поверхневим способом розливають розплавлене, найчастіше 

агаризоване живильне середовище у стерильні чашки Петрі по 15‒20 мл у 

кожну. Чашки залишають на горизонтальній поверхні, поки середовище не 

застигне. Поверхню агаризованих середовищ перед посівом рекомендується 

підсушувати для видалення конденсаційної води. Після того як середовище 

застигне, на його поверхню стерильною піпеткою наносять точно виміряний 

об’єм (0,05 або 0,1 мл) відповідного розведення і рівномірно розподіляють по 

поверхні. 

Під час глибинного посіву точно виміряний об’єм (зазвичай, 0,1 та 0,5 або 

1,0 мл) вихідної суспензії або розведення вносять до розплавленого та 

охолодженого до 48‒50°С агаризованого середовища, ретельно перемішують і 

потім негайно виливають у чашку Петрі. Середовище має застигнути. 

Підрахунок вирослих колоній. Колонії мікроорганізмів залежно від 

швидкості росту підраховують через 2‒15 діб інкубації. Підрахунок зазвичай 

проводять, не відкриваючи чашок Петрі. Для зручності кожну прораховану 

колонію позначають точкою на зовнішній стороні дна чашки. За великої 

кількості колоній дно чашки Петрі поділяють на сектори, прораховують колонії 

в кожному секторі та підсумовують результати. 

Результати враховують на тих чашках Петрі, на яких виростає від 30‒50 

до 100‒150 колоній. Якщо число вирослих колоній виявилося менше за 10, то ці 

результати для розрахунку кількості клітин у вихідному матеріалі не 

використовують. 

Кількість клітин в 1 мл досліджуваного субстрату обчислюють за 

формулою: 

M= a x10n/V, 

де M ‒ кількість клітин в 1 мл;a – середнє число колоній на чашці Петрі; V ‒ 

об’єм суспензії,взятий для посіву, мл; 10n – коефіцієнт розведення. 
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Порядок виконання роботи 

Приготуйте послідовні 10-кратні розведення вихідної суспензії 

бактерій:10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 (до 4,5 мл дистильованої води додайте 0,5 мл 

суспензії бактерій). 

Отримані розведення суспензії мікроорганізмів ретельно перемішати 

(струсити ) і висіяти на поверхню агару до чашки Петрі (0,1 або 0,2 мл). Посів 

проводити, починаючи з найбільшого розведення (10-5). 

Рівномірно розподіліть на поверхні агару висіяні суспензії, повільно 

обертаючи чашки Петрі, і залиште їх за кімнатної температури на 30 хв для 

адсорбції мікробів на поверхні агару. 

Засіяні чашки Петрі розмістіть до термостату з температурою 37 °С та 

інкубуйте 24‒48 год (залежно від виду мікроорганізмів). Після цього зробіть 

облік вирослих колоній. Ураховувати необхідно ті чашки, на яких число 

колоній знаходиться у діапазоні від 10 до 150 і загальне кількість підрахованих 

колоній під час посіву з цього розведення має бути не менше за 300. З 

дотриманням цих умов облік результатів буде правильним. Результати роботи 

оформіть у вигляді таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 ‒Визначення концентрації бактеріальної суспензії 

Розведення 

 

Кількість колоній, 

що виросли на 

чашці Петрі 

Середнє значення, 

(а) 

Кількість 

мікроорганізмів у 1 мл 

досліджуваної суспензії, 

(М) 

10-3    

10-4    

10-5    

Контрольні питання 

1. Яка відмінність між методом підрахунку під мікроскопом і методом 

кількісного обліку мікроорганізмів висівом на щільні поживні середовища? 

2. Поясніть суть принципу Коха. 
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3. У яких одиницях надають результати кількісного обліку 

мікроорганізмів, проведеного методом Коха? 

4. Які етапи включає у себе метод кількісного обліку мікроорганізмів 

висівом на щільні поживні середовища? 

Література:[1, с. 193−194]. 

 

Практична робота №4 

Тема. Стандарти мутності та їх застосування для підрахунку клітин 

Мета: ознайомитися із застосуванням стандартів мутності для підрахунку 

клітин, визначити мутність виданого препарату. 

Матеріали та обладнання: 4 еталона (1,1 х 109; 1 х 109; 0,9 х 109 і 0,5 х 

109 клітин в 1 мл суспензії. 

Короткі теоретичні відомості 

У ряді випадків кількість клітин у суспензії буває достатньо визначити 

візуально шляхом порівняння зі стандартом мутності. Стандарти мутності 

являють собою суспензію частинок скла пірекс у дистильованій воді. За 

одиницю стандарту мутності умовно прийнята мутність суспензії (у фізрозчині) 

бактерій з концентрацією клітин 100 млн/мл. Стандарт мутності включає 4 

еталона на 11, 10, 9 та 5 одиниць, що відповідає змісту 1,1 х 109; 1 х 109; 0,9 х 

109 і 0,5 х 109 клітин в 1 мл суспензії. 

Порядок виконання роботи 

Для визначення кількості клітин пробірку з досліджуваною суспензією 

поставити поруч з еталоном 10 і розглянути їх у відбитому та прохідному світлі 

на тлі білого аркуша паперу, в центрі якого нанесено декілька чорних ліній. 

Еталони 9 і 11 допоміжні, що дозволяють більш чітко порівняти мутність 

досліджуваної суспензії бактерій з еталоном. Стандартизація мутності суспензії 

бактерій (особливо часто у випадку тест-організмів) має істотне значення при 

приготуванні посівного матеріалу в серійних дослідах, наприклад при 

визначенні антибіотичної активності препаратів методом дифузії в агар. 
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Контрольні питання 

1. Які існують методи кількісного обліку мікроорганізмів? 

2. Назвіть основні методи визначення кількості мікроорганізмів під 

мікроскопом. 

3. Який метод рекомендується використовувати для підрахунку клітин 

дріжджів? Опишіть його. 

4. Охарактеризуйте метод граничних розведень стосовно до кількісного 

обліку біфідо- і молочнокислих бактерій. 

Література: [1, с. 195]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Стандартизація та оцінювання якості біопрепаратів унаслідок 

визначення титру препарату 

Мета: провести оцінювання якості біопрепаратів унаслідок визначення 

титру препарату. 

Матеріали та обладнання: камера Горяєва, живильні середовища, 

електронний мікроскоп, чашки Петрі, препарат. 

Короткі теоретичні відомості 

Використання мікроорганізмів як основи біологічних препаратів для 

захисту рослин – порівняно новий напрям біотехнології, але який вже має 

істотні досягнення. На сьогодні бактерії, гриби, віруси знаходять все більш 

широке застосування як промислові біопестициди. Технологія виробництва цих 

препаратів дуже різна, як різна природа і фізіологічні особливості 

мікроогранізмів-продуцентів. 

Однак є універсальні вимоги до біопестицидів, основними серед яких є: 

селективність і висока ефективність дії, безпека для людини та корисних 

представників флори та фауни, тривале збереження і зручність застосування. 

Біологічні засоби захисту рослин (біопрепарати та ентомофаги) мають 

відповідати певним вимогам, тобто бути стандартизовані. Стандартизацію та 

оцінювання якості біопрепаратів проводять за кількістю діючого початку 
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(спори, включення, клітини, метаболіти) в одиниці маси або об’єму і з 

біологічної активності. 

Для визначення кількості діючого початку (титру препарату) 

використовують різні методи залежно від природи діючого агента. Так, 

кількість життєздатних спор або клітин визначають посівом препарату на 

живильне середовище з подальшим підрахунком вирослих колоній. Титр 

вірусних препаратів (та інших організмів, що не розмножуються на живильних 

середовищах) підраховують у камері Горяєва під світловим мікроскопом. 

Кількість токсинів, антибіотиків, інших БАВ визначають 

хроматографічними і спектральними методами. Біологічну активність як 

головний показник якості біопрепарату вимірюють реакцією тест-об’єкта на 

дію біопестицида. Тест-об’єктами є комахи (для ентомопатогенних препаратів) 

або фітопатогени (для препаратів проти хвороб рослин). Стандартизацію та 

оцінювання якості біопрепаратів проводять за кількістю діючого інфекційного 

навантаження (спори, включення, клітини, метаболіти) в одиниці маси або 

об’єму і за біологічною активністю. Останній показник найбільш значущий. 

Біологічна активність препаративної форми може бути більша або менша 

за цей показник для штаму залежно від інгредієнтів. Існують різні методи 

визначення кількості діючого інфекційного навантаження в одиниці маси або 

обсягу (титру препарату). Так, кількість життєздатних спор або клітин 

визначають посівом препарату на живильне середовище з подальшим 

підрахунком вирослих колоній. Для посіву використовують різні розведення 

суспензій препарату, що забезпечують ріст не більше за 300 та не менше за 50 

колоній в одній чашці Петрі. 

Титр визначають за формулою: 

Т = N × n, 

де N ‒ середньоарифметичне число колоній з двох серій паралельно 

десятикратних розведень; n ‒ максимальне розведення (10 і); і‒ кратність 

розведення. 

Зазвичай цей метод використовується для бактеріальних і грибних 
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препаратів. Титр вірусних препаратів цим методом не визначають, оскільки 

віруси не розмножуються на середовищах. У цьому разі використовують 

прямий підрахунок кількості діючого початку під електронним мікроскопом, 

або під світловим мікроскопом у камері Горяєва здійснюють підрахунок 

великих вірусів ядерного або цитоплазматичного поліедроза. Кількість 

токсинів, антибіотиків, інших біологічно активних речовин (БАР) визначають 

хроматографічними, фотометричними і спектрофотометричними методами. 

Наприклад, спектрофотометричний метод визначення кількості екзотоксину в 

бітоксибациліну та інших утримувальних його препаратах ґрунтується на 

здатності нуклеотидів поглинати УФ-світло в області 260‒290 нм. Виділений з 

препарату екзотоксин гідролізують хлорною кислотою до утворення 

нуклеотидів і спектрофотомерують. Визначають величину поглинання з 260, 

270 і 290 нм. Вміст δ-екзотоксину у препараті визначають за формулою: 

 

 

де С ‒ вміст δ-екзотоксину у препараті, %;m ‒ маса наважки, мкг;Д270 і 

Д290‒поглинання з довжинами хвиль 270 і 290 нм;V‒ об’єм вихідної рідини;n‒ 

розведення. 

Метод використовують, якщо Д260 і Д270відрізняються не більше ніж на 10 

%. 

Порядок виконання роботи 

Провести визначення титру біопрепаратів унаслідок підрахунку в камері 

Горяєва. 

Описати методи визначення титру біопрепаратів за допомогою посіву на 

живильні середовища, у камері Горяєва або під електронним мікроскопом. 

Проаналізувати переваги і недоліки всіх методів визначення титру діючого 

початку. 

Провести експрес-метод визначення життєздатних клітин бульбочкових 

бактерій в сухому нітрагіні. Для цього у 99 мл стерильної водопровідної води 

розводять 1 г сухого нітрагина і витримують на шейкері протягом 2 год з         
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200 об/хв. Потім суспензію клітин поміщають у пробірку і забарвлюють 

розчином прімуліна (кінцеве розведення 1: 1000). Через 15 хв 0,01 мл 

забарвлених клітин наносять на предметне скло, накривають покривним склом 

18x18 мм, краї якого заливають розплавленим парафіном. Під люмінесцентним 

мікроскопом МЛ-2 препарат роздивляються і підраховують загальну кількість 

клітин і відсоток живих клітин в 1 мл суспензії за методом Виноградського-

Шульгіної. Прімулін майже не проникає в живі клітини, але накопичується у 

мертвих.  

Завдяки цьому під час перегляду препарату у світлі люмінесценції під час 

висвітлення об’єкта через об’єктив живі клітини в полі зору тьмяно 

люмінесцують, а мертві світяться яскравим зеленувато-жовтим світлом. 

Загальна кількість клітин можна визначити в тому ж полі зору також з фазово-

контрастним освітленням об’єкта знизу, через конденсор. Кількість 

життєздатних клітин в 1 г сухого нітрагіна визначають з урахуванням того, що 

для приготування мікроскопічного препарату використовують розведення 

нітрагіна 10‒2. 

Контрольні питання 

1. Для чого застосовують бактерії, гриби, віруси? 

2. Які вимоги висувають до біопестицидів? 

3. За якими показниками проводять стандартизацію та оцінювання якості 

біопрепаратів? 

4. Як визначають кількість життєздатних спор або клітин? 

5. Як визначають титр вірусних препаратів? 

6. Як визначають кількість токсинів, антибіотиків, інших БАР? 

Література:[1, с. 195]. 

 

Практична робота №6 

Тема. Визначення чутливості мікроорганізмів до різних концентрацій 

біопрепаратів методом паперових дисків 

Мета: дослідити ефективність дії різних концентрацій біопрепаратів і 
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фунгіцидів на ріст збудників хвороб методом паперових дисків. 

Обладнання та матеріали: чисті культури мікроорганізмів – збудників 

хвороб (Pectobacteriumsp.), бактеріологічні петлі, спиртівки, стерильні 

пробірки, предметні скельця, чашки Петрі з МПА, паперові диски, просочені 

розчинами препаратів, стерильний фізіологічний розчин, термостат з 

температурою 37 °С. 

Порядок виконання роботи 

Для визначення антимікробної дії препаратів застосовують метод 

індикаторних (паперових) дисків. 

1. Змийте стерильним фізіологічним розчином культуру бактерій. Для 

цього у пробірку або чашку Петрі стерильно внесіть 2‒3 мл фізрозчину. 

Бактеріологічною петлею обережно зніміть культуру з поверхні агару і 

ретельно розмішайте у фізіологічному розчині. 

2. З отриманої суспензії клітин приготуйте бактеріальну суспензію з 

концентрацією 500 млн мікробних клітин за стандартом мутності та внесіть 

чашку Петрі з підсушеним стерильним МПА. Рівномірно розподіліть суспензію 

на поверхні агару і залиште за кімнатної температури на 30 хв для адсорбції 

клітин. 

3. Через 30 хв стерильною піпеткою відберіть надлишок суспензії та 

помістіть на поверхню засіяної бактеріями середовища на рівній відстані 

(2,5‒3,0 см) один від одного і на відстані 1,5‒2,0 см від краю чашки паперові 

диски, просочені різними концентраціями препаратів. 

4. Інкубуйте посіви за температури 37°С протягом 24 год. Через 24 год. 

виміряйте діаметр зони затримки росту культури навколо кожного диска і 

визначте ступінь чутливості культури за такими критеріями: 

а) діаметр зони затримки росту більші за 25 мм ‒ культура 

високочутлива; 

б) від 15 до 25 ‒ чутлива; 

в) від 10 до 14 ‒ малочутлива; 

г) менше 10 мм і повна відсутність ‒ стійка.  



22 
 

 

 

Рисунок 1.3 Схема розміщення дисків, просочених різними концентраціями 

препаратів, на поверхні засіяного мікроорганізмами поживного середовища 

Чим чутливіші мікроорганізми до препарату, тим ширша навколо диска 

зона відсутності росту мікроорганізму (стерильна зона). У подальшому 

вибирають таку концентрацію препарату, яка надає найширшу зону, тобто діє 

найефективніше. Результати оформіть у вигляді таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 −Визначення чутливості мікроорганізмів до біопрепаратів 

Різні 

концентрації 

препаратів 

Найменування або номер дослідної культури 

1 2 

 

Діаметр зони 

затримки 

росту, мм 

Ступінь 

чутливості 

Діаметр зони 

затримки 

росту, мм 

Ступінь 

чутливості 

Контрольні питання 

1. З якою метою використовується метод індикаторних (паперових) 

дисків? 

2. За якими критеріями визначається ступінь чутливості культури? 

3. Як співвідноситься ширина зони диску та чутливість мікроорганізмів? 

Література:[1, с. 198]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Способи забезпечення необхідного рівня якості. 

2. Предметна та функціональна форми конкуренції. 

3. Надайте поняття «стандартизація». 

4. Визначте основні поняття, прийняті у різних версіях міжнародних 

стандартів ISO серії 9000. 

5. Опишіть процес «сертифікації» товарів. 

6. З якими науками та навчальними дисциплінами пов’язана 

стандартизація? 

7. Як здійснюється метрологічний нагляд в Україні? 

8. Основні періоди у розвитку підходів до змісту поняття якості. 

9. Поясніть термін «кваліметрія».  

10. Які існують показники якості продукції? Охарактеризуйте їх. 

11. Укажіть основні сфери застосування статистичних методів управління 

якістю продукції. 

12. Основні етапи життєвого циклу продукції та послуг («Петля якості» 

продукції, послуг). Основні заходи, що забезпечують якість на кожному з 

етапів. 

13. Назвіть види контролю якості продукції. 

14. Поясніть термін «уніфікація» щодо товарів і упаковки. 

15. Опишіть етапи оцінювання рівня якості. 

16. Внутрішній та зовнішній різновиди забезпечення якості. 

17. Поясніть сутність поняття «якість товарів і послуг». 

18. Опишіть методи оцінювання якості продукції. 

19. Що таке патентна чистота виробу? 

20. Системоутворювальні чинники та складові елементи 

конкурентоспроможності продукції, послуг. 

21. Проаналізуйте критерії класифікації показників якості. 

22. Поясніть термін «метрологія». 
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23. Проаналізуйте користь від управління якістю. 

24. Що є об’єктом стандартизації? 

25. Назвіть та охарактеризуйте системи сертифікації в Україні. 

26. Які існують підходи до класифікації витрат, спрямованих на 

підвищення якості? Охарактеризуйте їх. 

27. Поясніть термін «параметричний ряд». 

28. Опишіть основні завдання стандартизації. 

29. Поясніть термін «параметри продукції». 

30. Охарактеризуйте мету стандартизації. 

31. Поясніть значення нормоконтролю для оцінювання якості технічної 

документації. 

32. Укажіть принципи стандартизації. 

33. Які документи становлять законодавчу базу в галузі стандартизації та 

якості товарів? 

34. Охарактеризуйте автоматизацію інформаційного забезпечення робіт із 

стандартизації та якості товарів і послуг. 

35. Чим відрізняється трансгенний сорт рослин від початкового? 

36. Опишіть різницю між комплексною та випереджувальною 

стандартизацією. 

37. Опишіть потенційні ризики для здоров’я людини, пов’язані з 

використанням генно-інженерних організмів. 

38. Як пов’язані між собою стандартизація та уніфікація? 

39. Які документи необхідні для безперешкодного увезення та транзиту 

генетично модифікованих організмів? 

40. Назвіть етапи розвитку стандартизації. 

41. Назвіть види контролю якості продукції. 

42. Поясніть якість продукції як об’єкту управління. 

43. У чому полягає завдання ефективного державного регулювання? 

44. Проаналізуйте зв’язок стандартизації з товарознавством. 
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45. Які органи регулюють увезення до країни генетично модифікованих 

організмів? 

46. Укажіть принципи оцінювання вірогідності потенційного погіршення 

харчової цінності та засвоєння поживних речовин. 

47. Поясніть поняття «загальне управління якістю». 

48. Що таке надійність? 

49. У чому полягає механізм управління якістю? 

50. Поясніть значення договору-поставки для забезпечення якості товарів. 

51. Поясніть руйнівну дію генетично модифікованих організмів на 

біологічні співтовариства. 

52. Надайте характеристику методів контролю. 

53. Оцініть несприятливі ефекти ГМО на організми, що не є «мішенями» 

трансгенних ознак. 

54. Яку науково-технічну інформацію застосовують під час 

стандартизації товарів? 

55. Охарактеризуйте систему державного управління якістю товарів. 

56. Поясніть сутність термінів «тара» і «упаковка». Чим вони різняться? 

57. Опишіть статистичне регулювання технологічного процесу. 

58. Поясніть значення стандартизації у підвищенні якості продукції 

(товарів). 

59. Конкурентоспроможність продукції, підприємства, галузі, регіону, 

країни, національна та міжнародна. 

60. Надайте визначення поняття «рівень якості». 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Порядок переведення рейтингових показників 100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ЕСТS. 

 Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, заліку 

90–100 А Відмінно 

82–89 В 
Добре  

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид занять Змістовий 

модуль  

№ 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

1 2 3 4 

Лекції 
14 год 14 год 

10 балів, із 

них 

– контроль відвідування 

лекцій 
2,5 2,5 5 

– ведення конспекту 

лекцій, 

(питань, щовинесені на 

самостійне опрацювання) 

2,5 2,5 5 

Практичніі 

Лабораторні заняття 
6 год. 

6 год 

6 год. 

6 год. 

 

10 балів,  

із них 

– контроль відвідування, 

підготовка до заняття 
1,25 і 1,25 1,25 і 1,25 5 

– виконання завдання, 

оформлення звіту й захист 

практичної та 

лабораторноїроботи 

1,25 і 1,25 1,25 і 1,25 5 

Поточний та підсумковий 

контроль 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

60 балів, із 

них 

– виконання поточних 

контрольних робіт, 

тестових завдань 

(максимальний бал) 

30 30 60 

– опитування, розрахункові 

роботи, що виконуються 

під час аудиторних занять 

(максимальний бал) 

  

– реферати, науковістатті, 

тези 
  

Іспит   20 балів 

Усього  100 балів 
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