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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття освіти 

Семестр  3 

Кількість кредитів/годин 5/150 

Усього годин аудиторної роботи 80 

у т.ч.:  

 лекційні заняття, год. 32 

 лабораторні заняття, год 48 

Усього годин самостійної роботи 70 

Форма контролю Екзамен 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу здобувача вищої освіти у відсотковому 

вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 53,3 % 

 

 
1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ветеринарна мікробіологія та імунологія» є 

будова, функції, поширення і специфічна активність патогенних мікроорганізмів, лабораторна 

діагностика, засоби специфічної профілактики інфекційних хвороб, діагностикуми, а також 

генетичні, молекулярні та клітинні механізми реагування організму на антигени.   

Мета навчальної дисципліни – вивчення навчальної дисципліни «Ветеринарна 

мікробіологія та імунологія» є набуття здобувачами вищої освіти знань основних властивостей 

збудників інфекційних хвороб, методів виділення та ідентифікації їх і постановки на основі цих 

знань диференційного діагнозу; набуття знань щодо механізмів реагування макроорганізму 

при проникненні в нього чужорідних агентів та умінь користуватися імунологічними 

методами у практиці лабораторій ветеринарної медицини, що забезпечує вибір дієвих 

профілактичних та лікувальних засобів на практиці. 

Вивчення навчальної дисципліни «Ветеринарна мікробіологія та імунологія» ґрунтується 

на таких засвоєних навчальних дисциплінах: 

ОК 1.6. Біонеорганічна та аналітична хімія. 

ОК 1.10. Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії. 

ОК 1.12. Біохімія. 

ОК 2.2. Ветеринарна гігієна та санітарія.  

Здобуті знання з курсу «Ветеринарна мікробіологія та імунологія» є основою для вивчення 

наступних навчальних дисциплін:  

ОК 2.12. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. 

ОК 2.13. Патологічна морфологія та розтин. 

ОК 2.16. Епізоотологія та інфекційні хвороби. 

ОК 2.18. Безпечність харчових продуктів і кормів. 
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2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, СК(ФК)) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

необхідних компетентностей:  

 загальні компетентності:  

здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу (ЗК1); 

здатність до пошуку, оброблення інформації з різних джерел (ЗК2); 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК3); 

знання та розуміння предметної області та розуміння професії (ЗК4); 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК5); 

здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК6); 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК7); 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні, приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК8); 

здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших 

галузей) (ЗК9); 

здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК10); 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК11); 

прагнення до збереження довкілля (ЗК12). 

 спеціальні (фахові) компетентності:  

здатність розуміти та встановлювати особливості будови і функціонування клітин, 

тканин, органів, їх систем та апаратів організму тварин (ФК1); 

здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час 

виконання професійної діяльності (ФК2); 

здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики під час 

здійснення фахової діяльності (ФК3); 

здатність проводити відбір, пакування, фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень (ФК6); 

здатність володіти знаннями з біобезпеки, біоетики та добробуту тварин (ФК11); 

здатність характеризувати біологічні та технологічні процеси з використанням 

спеціалізованих програмних засобів (ФК18). 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання: 

Володіти знаннями будови органів, їх систем і апаратів та всього організму загалом 

на макро-, мікро- і субмікроскопічному рівнях, знати функцію, топографію, визначати 

видову та вікову приналежність органів, їх систем та апаратів за умов норми та патології 

(ПРН1). 

Володіти знаннями етіології та патогенезу хвороб тварин, чинних нормативно-

правових актів, що стосуються цього виду професійної діяльності, знати найсучасніші 

способи та методи лабораторних досліджень (ПРН6). 

Знати особливості захисту населення від небезпечних патогенів; знати процеси 

виробництва біотехнологічної продукції; володіти методиками ідентифікації небезпек, 

класифікації джерел небезпечних впливів (ПРН11). 
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3. Структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти (ДФЗО) 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Загальна мікробіологія 

Тема 1. Вступ. Морфологія бактерій. Особливості 

морфології окремих таксономічних груп мікроорганізмів 
10 2 – 4 – 4 

Тема 2. Фізіологія і генетика мікроорганізмів. Роль 

мікроорганізмів в перетворенні речовин в природі.  
8 2 – 2 – 4 

Тема 3. Вплив фізичних та хімічних факторів на 

мікроорганізми 
8 2 – 2 – 4 

Тема 4. Вплив біологічних факторів на мікроорганізми. 10 2 – 4 – 4 

Разом за розділом 1 36 8 – 12 – 16 

Розділ 2. Ветеринарна імунологія 

Тема 5. Антигени та антитіла.  12 2 – 6 – 4 

Тема 6. Органи імунної системи. Клітини імунної системи. 

Фагоцитарна система. 
8 2 

– 
2 

– 
4 

Тема 7. Вчення про інфекцію і про імунітет. 8 2 – 2 – 4 

Тема 8. Гіперчутливість, її роль в нормі і патології. 6 2 – – – 4 

Разом за розділом 2 34 8 – 10 – 16 

Розділ 3. Основи мікробіології довкілля 

Тема 9. Санітарно-показові мікроорганізми 14 2 – 4 – 8 

Тема 10. Основи мікробіології довкілля. Мікрофлора 

рослин. 
14 2 

– 
4 

– 
8 

Разом за розділом 3 28 4 – 8 – 16 

Розділ 4. Патогенні мікроорганізми і мікроскопічні гриби 

Тема 11. Патогенні коки  10 2 – 4 – 4 

Тема 12. Патогенні бактерії 11 2 – 4 – 5 

Тема 13. Патогенні бацили  6 2 – 2 – 2 

Тема 14. Патогенні клостридії 7 2 – 2 – 3 

Тема 15. Патогенні вібріони, спірохети, мікоплазми, 

рикетсії та хламідії 
8 2 – 2 – 4 

Тема 16. Збудники мікозів і міктоксикозів. 10 2 – 4 – 4 

Разом за розділом 4 52 12 – 18 – 22 

Усього годин за навчальну дисципліну 150 32 – 48 – 70 
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3.2.Лекційні заняття 

 
№  

з/п Назви тем та їх короткий зміст  

К-ть 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

Розділ 1. Загальна мікробіологія 

1 

 
Тема: Вступ. Морфологія бактерій. Особливості морфології окремих 

таксономічних груп мікроорганізмів 

Предмет, методи і завдання мікробіології. Систематика і номенклатура 

мікроорганізмів. Основні морфологічні групи.  

Будова бактерійної клітини. Основні і тимчасові структури бактерій. Оболонка. 

Нуклеоїд. Цитоплазматична мембрана. Джгутики. Капсули, види капсул. Спори 

бактерій. Процес спороутворення у бактерій.  

Морфологія спірохет, лептоспір, мікоплазм, рикетсій, хламідій.  

Морфологія актиноміцетів. Морфологія мікроскопічних грибів. Типові представники, 

їх значення в господарській діяльності людини і в патології тварин. Порівняльна 

характеристика прокаріотичного та еукаріотичного типів будови мікроорганізмів. 

2 

 

2 Тема: Фізіологія і генетика мікроорганізмів. Роль мікроорганізмів в перетворенні 

речовин в природі. 
Хімічна будова мікробів, їх живлення та метаболізм. Механізм надходження 

поживних речовин у мікробну клітину. Джерела вуглецю, азоту, водню і зольних 

елементів для бактерій. Типи живлення. Класифікація мікроорганізмів за типом 

живлення. Роль ферментів у життєдіяльності бактерій. Хімічна природа і 

класифікація ферментів. Дихання мікроорганізмів. Класифікація мікроорганізмів за 

типом дихання. Поняття про катаболізм та енергетичні процеси. Особливості 

біологічного окислення. Біосинтез білків, ліпідів, поліцукрів, нуклеїнових кислот.  

Пігментоутворення і токсиноутворення у бактерій.   

Генетика мікроорганізмів. Ядерні структури бактерій. Поняття про мінливість 

мікробів. Позахромосомні фактори спадковості. Мутації і модифікації бактерій.   

Роль мікроорганізмів в перетворенні речовин в природі. Бродіння. 

2 

3 Тема: Вплив фізичних та хімічних факторів на мікроорганізми. 
Вплив на мікроорганізми фізичних факторів. Психрофіли, мезофіли, термофіли. 

Вплив температури, висушування променевої енергії, іонізуючого випромінювання, 

ультразвуку.  

Поняття стерилізації.  

Вплив на мікроорганізми хімічних факторів. Бактерицидна, бактеріостатична дія.  

2 

4 Тема: Вплив біологічних факторів на мікроорганізми. 
Форми взаємовідносин макро- і мікроорганізмів: симбіоз, коменсалізм, мутуалізм, 

паразитизм. 

Антибіотики, бактеріофаги.  

2 

Розділ 2: Ветеринарна імунологія 

5 Тема: Антигени та антитіла.  

Антигени, гаптени, носії, їхня хімічна природа. Детермінанти антигенної специфіч-

ності. Тимусзалежні та тимуснезалежні антигени. Кон’юговані антигени. 

Імунохімічні властивості білків, полісахаридів, нуклеїнових кислот. Синтетичні 

антигени. Антигени мікроорганізмів. Молекулярна структура антитіл. Антигенні 

властивості антитіл. Функції імуноглобулінів. Біосинтез імуноглобулінів. Ефекторні 

функції імуноглобулінів. Активний центр антитіл. Теорії утворення антитіл. Класи 

антитіл. Зв'язування антигенів з антитілами. Афінність та звідність антитіл.  

2 
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1 2 3 

6 Тема: Органи імунної системи. Клітини імунної системи. Фагоцитарна система. 

Центральні лімфоїдні органи. Тимус, фабрицієва сумка, морфологічна структура, 

функції. Периферичні лімфоїдні органи: лімфатичні вузли, селезінка, піднебінні 

мигдалики, структура і функції. Кістковий мозок як джерело стовбурових клітин. 

Стовбурові клітини. Процес градації стовбурових клітин в лімфоцити. Т- і В-

лімфоцитарні системи. Роль різних видів лімфоцитів в імунній відповіді. 

Лімфоцитарний фактор у процесах регулювання гуморального та клітинного 

імунітетів. Макрофаги: походження, локалізація, морфологія, рецептори, участь в 

імунній відповіді. 

2 

7 Тема: Вчення про інфекцію і про імунітет. 

Вчення про інфекцію. Роль макроорганізму у виникненні й розвитку інфекційного 

процесу. Вплив зовнішнього середовища на виникнення і розвиток інфекційного 

процесу. Форми прояву інфекції. Основні періоди інфекційного процесу. Шляхи і 

способи проникнення мікробів в організм. Основні риси інфекційних хвороб. Вчення 

про імунітет. Фактори неспецифічної резистентності. Клітинні механізми природного 

захисту 

2 

8 Тема: Гіперчутливість, її роль в нормі і патології. 

Імунологічна гіперчутливість. Класифікація алергічних реакцій. Анафілаксія. Атопія. 

Реакція Артюса. Синдром сироваткової хвороби. Хвороби розчинних імунних 

комплексів. Гіперчутливість сповільненого типу. 

2 

Розділ 3:  Основи мікробіології довкілля 

9 Тема: Санітарно-показові мікроорганізми. 
Вчення про санітарно-показові мікроорганізми.  
БГКП. Ентерококи. Клостридії. Бактерії групи протея. Стафілококи. Стрептококи. 
Термофіли.  
Ветеринарно-санітарний контроль об’єктів за вмістом санітарно-показових 

мікроорганізмів. 

2 

10 Тема: Основи мікробіології довкілля. Мікрофлора рослин. 

Мікрофлора повітря. Біологічна контамінація повітря. Повітря, як шлях передачі 

інфекційних хвороб. Критерії оцінки забруднення повітря за мікробіологічними 

показниками. Мікрофлора води і ґрунту. Сапробність. Біологічна контамінація води і 

ґрунту. Вода і ґрунт, як шляхи передачі інфекційних хвороб. Критерії оцінки 

забруднення води і ґрунту за мікробіологічними показниками.  

Мікрофлора рослин. 

 

2 

Розділ 4. Патогенні мікроорганізми і мікроскопічні гриби 

11 Тема: Патогенні коки. 

Збудники кокових інфекцій. Стафілококові мастити, метрити, флегмони, абсцеси, 

сепсис та ін. Стрептококи – збудники миту, маститу. Номенклатура. Морфологічні і 

тинкторіальні ознаки, культуральні, біохімічні, антигенні та патогенні властивості. 

Розповсюдження в природі. Імунітет. Біопрепарати. Патматеріал. Ідентифікація 

виділених культур збудників. 

 

2 

12 Тема: Патогенні бактерії 

Збудники ешерихіозу, сальмонельозу, бешихи свиней, лістеріозу, бруцельозу, 

туберкульозу. Морфологічні і тинкторіальні ознаки, культуральні, біохімічні, 

антигенні та патогенні властивості. Розповсюдження в природі. Імунітет. 

Біопрепарати. Патматеріал. Патогенність. Ідентифікація виділених культур збудників. 

2 
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13 Тема: Збудник сибірки і пастерельозу 
Збудник сибірки і пастерельозу, Номенклатура. Морфологічні і тинкторіальні ознаки, 
культуральні, біохімічні, антигенні та патогенні властивості. Розповсюдження в 
природі. Імунітет. Біопрепарати. Патматеріал. Ідентифікація виділених культур 
збудників. 

2 

14 Тема: Патогенні клостридії. 
Збудник емкару, злоякісного набряку, працю і ботулізму. Номенклатура. 

Морфологічні і тинкторіальні ознаки, культуральні, біохімічні, антигенні та патогенні 

властивості. Розповсюдження в природі. Імунітет. Біопрепарати. Патматеріал. 

Ідентифікація виділених культур збудників. 

2 

15 Тема: Патогенні вібріони, спірохети, мікоплазми, рикетсії та хламідії.  

Збудники кампілобактеріозу і лептоспірозу. Збудники мікоплазмозів с.-г. тварин: 

плевропневмонії худоби, інфекційної плевропневмонії кіз, інфекційної агалактії овець 

і кіз, респіраторного мікоплазмозу птиці. Збудники Ку-рикетсіозу, ерліхіозу, 

коудріозу, неорикетсіозу, анаплазмозу, хламідіозу. Номенклатура. Морфологічні і 

тинкторіальні ознаки, культуральні, біохімічні, антигенні та патогенні властивості. 

Розповсюдження в природі. Імунітет. Біопрепарати. Патматеріал. Ідентифікація 

виділених культур збудників. 

2 

16 Тема: Збудники мікозів і міктоксикозів. 

Збудники актиномікозу, кандидамікозу, мукоромікозу, дерматомікозів. Збудники 

пеніцилотоксикозу, аспергілтоксикозу, фузаріотоксикозу, стахіботріотоксикозу. 

Номенклатура. Морфологічні і тинкторіальні ознаки, культуральні, біохімічні, 

антигенні та патогенні властивості. Біопрепарати. Патматеріал. Ідентифікація 

виділених культур збудників. 

2 
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3.3. Лабораторні заняття 

 

№ 

з/п Назви тем та їх короткий зміст 

К-ть 

годин 

ДФЗО 
1 2 3 

Розділ 1: Загальна мікробіологія 

1 Тема: Мікробіологічна лабораторія. Техніка мікроскопії. Дослідження форм 

мікроорганізмів. Виготовлення препаратів для бактеріоскопії.  

Мікробіологічна лабораторія, структура, завдання та особливості роботи. Техніка 

безпеки в лабораторії. Методи виявлення мікроорганізмів. Типи світлових 

мікроскопів та їхні імерсійні системи. Техніка бактеріоскопічного дослідження. 

Дослідження форм мікробів. Визначення рухливості бактерій методом висячої та 

роздавленої краплі. Поділ мікроорганізмів за типом розташування джгутиків.  

2 

2 Тема: Прості і складні методи фарбування мікроорганізмів. 

Приготування препаратів-мазків і препаратів відбитків для мікроскопічних 

досліджень. Прості методи фарбування мікроорганізмів. Складні методи фарбування 

мікроорганізмів за методом Грама та Ціль-Нільсена. Оцінка результатів фарбування. 

Фарбування за методами Міхіна, Романовського-Гімза, Ольта, Ребігера, Меллера, 

Златогорова, Пєшкова. Оцінка результатів фарбування. 

2 

3 Тема: Морфологія плісеневих грибів, актиноміцетів і дріжджів. 
Вивчення морфології актиноміцетів, грибів із роду Mucor i дріжджів роду 

Saccharomycеs, дерматоміцетів. Вивчення морфології грибів із родів Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium. 

2 

4 Тема: Поживні середовища. Умови і техніка культивування мікроорганізмів. 

Стерилізація.  
Поживні середовища. Класифікація середовищ. Виготовлення середовищ. Вимоги до 

поживних середовищ. Техніка посіву бактерій на рідкі, напівщільні та щільні поживні 

середовища. 

Методи стерилізації. Об’єкти та режими стерилізації.  

2 

5 Тема: Методи виділення чистої культури мікроорганізмів. Дослідження 

культуральних властивостей мікроорганізмів. 

Культивування аеробів та анаеробів. Виділення чистої культури мікроорганізмів. 

Оцінка чистоти мікробної культури. Особливості росту мікроорганізмів на поживних 

середовищах. 

2 

6 Тема: Дослідження біохімічних властивостей мікроорганізмів. Визначення виду 

мікроорганізмів. Визначення патогенності мікроорганізмів. 

Методи визначення протеолітичних, цукролітичних, гемолітичних і редукуючих 

властивостей. Критерії оцінки.  

Основні принципи визначення виду мікроорганізмів.  

Лабораторні тварини і вимоги до них. Методи і техніка зараження лабораторних 

тварин. Етапи розтину.  

 

2 

Розділ 2: Ветеринарна імунологія 

7 Тема: Антигени та антитіла. 

Серологічні методи визначення антигенів та антитіл. Приготування 

корпускулярних і розчинних антигенів. Виготовлення бактерійних суспензій. 

Стандартизація антигену. Інактивація антигену. Одержання імунних сироваток. 

Титрування сироваток.  

2 
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1 2 3 

8 Тема: Реакція аглютинації. 

Суть реакції аглютинації (РА). Дослідження антитіл та антигенів в РА за Райтом, 

Хедльсоном. Кільцева РА з молоком. РМА, ККРА, ККРНГА, РЗГА, РНГА, РАЛ. 

Постановка, облік та інтерпретація результатів. 

2 

9 Тема: Реакції преципітації і нейтралізації. 

Суть реакції преципітації (РП), ефект преципітації. Дослідження антитіл та антигенів 

у реакції кільце-преципітації за Асколі, реакція лінійної імунодифузії, реакції 

імунодифузії за Оухтерлоні. Кількісний облік імуноглобулінів у реакції радіальної 

імунодифузії за Манчіні. Постановка, облік та інтерпретація результатів. Реакція 

нейтралізації (РН), постановка, облік та інтерпретація результатів.  

2 

10 Тема: Реакція зв'язування комплементу. 

Суть реакції зв'язування комплементу (РЗК), етапи постановки. Титрування 

гемолізину, приготування гемолітичної системи, Титрування комплементу в 

гемолітичній і бактеріологічній системах, основний дослід РЗК. Облік та 

інтерпретація результатів.  

2 

11 Тема: Реакція імунофлюоресценції, імуноферментний і радіоімунний аналізи. 

Дослідження антигенів та антитіл у реакції імунофлюоресценції (РІФ), 

імуноферментним аналізом (ІФА), радіоімунним аналізом (РІА). Суть реакцій, 

методи постановки, облік та інтерпретація результатів. 

2 

Розділ 3:  Основи мікробіології довкілля і продуктів тваринництва 

12 Тема: Санітарно-показові мікроорганізми.  
Вчення про санітарно-показові мікроорганізми. БГКП. Ентерококи. Клостридії. 
Бактерії групи протея. Стафілококи. Стрептококи. Термофіли. Потреба використання 
санітарно-показових мікроорганізмів. Вибір санітарно-показових мікроорганізмів 
залежно від конкретного об’єкта навколишнього середовища. Методи санітарно-
мікробіологічних досліджень. Характеристика санітарно-показових мікроорганізмів: 
морфологічні, тинкторіальні і культуральні властивості. Особливості відбирання 
зразків продукції для ветеринарних санітарно-мікробіологічних досліджень. 
Контроль мікробіологічної чистоти поверхонь приміщень, технологічного 
обладнання та інвентарю. 

2 

13 Тема: Методи санітарно-мікробіологічного контролю ґрунту.  
Санітарно-мікробіологічне дослідження ґрунту. Особливості відбирання зразків 
ґрунту для санітарно-мікробіологічного дослідження. Підготовка проб ґрунту для 
досліджень. Визначення загальної кількості мікроорганізмів ґрунту (мікробного 
числа). Дослідження ґрунту на присутність бактерій групи кишкових паличок 
(БГКП). Визначення перфрінгенс-титру ґрунту. Мікрофлора кормів і гною 

2 

14 Тема: Методи санітарно-мікробіологічного контролю води. 
Санітарно-мікробіологічне дослідження води. Особливості відбирання зразків води 
для санітарно-мікробіологічного дослідження. Санітарно-мікробіологічний контроль 
якості води. Визначення загального мікробного забруднення води. Визначення БГКП 
(коліформних бактерій) у воді методом мембранної фільтрації і титраційним 
методом. Визначення колі-титру з використанням середовища КОДА (прискорений 
метод). Визначення колі-титру і колі-індексу двофазним бродильним методом.  

2 

15 Тема: Методи санітарно-мікробіологічного контролю повітря. 
Санітарно-мікробіологічне дослідження повітря. Особливості відбирання зразків 
повітря для санітарно-мікробіологічного дослідження. Методи виділення 
мікроорганізмів із повітря. Санітарно-мікробіологічна оцінка рибогосподарських 
водойм. Індикація і кількісний облік автохтонної та алохтонної мікрофлори 
рибогосподарських водойм. 
 

2 

 



 11  

1 2 3 

Розділ 3: Патогенні мікроорганізми і мікроскопічні гриби 

16 Тема: Лабораторна діагностика стафілококозів. 

Стафілококові мастити, метрити, флегмони, абсцеси, сепсис та ін. Схеми 

бактеріологічного дослідження. Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні та патогенні властивості збудників. Ідентифікація 

виділених культур збудників. Диференційна діагностика. 

2 

17 Тема: Лабораторна діагностика стрептококозів. 

Збудники маститу корів, миту коней. Схеми бактеріологічного дослідження. 

Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, культуральні, ферментативні та патогенні 

властивості збудників. Ідентифікація виділених культур збудників. Диференційна 

діагностика. 

2 

18 Тема: Лабораторна діагностика ешерихіозу, сальмонельозу, бешихи свиней і 

лістеріозу. 

Схеми бактеріологічного дослідження. Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні та патогенні властивості збудників. Ідентифікація 

виділених культур збудників. Диференційна діагностика. 

2 

19 Тема: Лабораторна діагностика пастерельозу, туберкульозу, бруцельозу. 
Схеми бактеріологічного дослідження. Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні та патогенні властивості збудників. Ідентифікація 

виділених культур збудників. Диференційна діагностика. 

2 

20 Тема: Лабораторна діагностика сибірки, емкару. 
Схеми бактеріологічного дослідження. Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні та патогенні властивості збудників. Ідентифікація 

виділених культур збудників. Диференційна діагностика. 

2 

21 Тема: Лабораторна діагностика злоякісного набряку, правцю, ботулізму. 
Схеми бактеріологічного дослідження. Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні та патогенні властивості збудників. Ідентифікація 

виділених культур збудників. Диференційна діагностика. 

2 

22 Тема: Лабораторна діагностика кампілобактеріозу лептоспірозу, 
плевропневмонії худоби, інфекційної плевропневмонії кіз, інфекційної агалактії 

овець і кіз, респіраторного мікоплазмозу птиці, Ку-рикетсіозу, ерліхіозу, 

коудріозу, неорикетсіозу, анаплазмозу, хламідіозу. 
Схеми бактеріологічного дослідження. Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні та патогенні властивості збудників. Ідентифікація 

виділених культур збудників. Диференційна діагностика. 

2 

23 Тема: Лабораторна діагностика мікозів.  
Збудники актиномікозу, кандидамікозу, дерматомікозів та мукоромікозу. Схеми 

мікологічного дослідження. Патматеріал. Морфологічні, культуральні та патогенні 

властивості збудників. Ідентифікація виділених культур збудників. Диференційна 

діагностика. 

2 

24 Тема: Лабораторна діагностика мікотоксикозів.  
Збудники пеніцилотоксикозу, аспергілотоксикозу, фузаріотоксикозу та 

стахіботріотоксикозу. Схеми мікологічного дослідження Патматеріал. Морфологічні, 

культуральні та патогенні властивості збудників. Ідентифікація виділених культур 

збудників. Диференційна діагностика. 

2 
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3.4. Самостійна робота 

 
№  

з/п 

Назви тем та їх короткий зміст  К-ть 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

1 Тема: Історія мікробіології. 
Досягнення сучасної мікробіології та її застосування у різних галузях народного 

господарства. Історія розвитку мікробіології. Видатні ветеринарні мікробіологи. 

Ветеринарна мікробіологія – загальна і спеціальна.  

Досягнення сучасної імунології та її застосування у ветеринарії. 

2 

2 Тема: Генетика мікроорганізмів. 
Організація генетичного матеріалу у бактерій. Роль ДНК як носія спадкових 

властивостей мікроорганізмів. Позахромосомні фактори спадковості. Спадковість і 

мінливість у мікроорганізмів. Механізм переносу генетичної інформації. 

Модифікації та мутації бактерій. Типи мінливості. Генетичні основи 

патогенності. Форми мінливості і способи отримання нових для промисловості 

видів мікроорганізмів. Генна інженерія.  

2 

3 Тема: Роль мікроорганізмів у перетворенні речовин у природі.  

Перетворення мікроорганізмами сполук азоту в природі. Амоніфікація білків. 

Нітрифікація, денітрифікація. Перетворення  мікроорганізмами сполук вуглецю у 

природі. Процеси бродіння. Окислення органічних сполук. Перетворення сполук 

сірки, фосфора, заліза.  

2 

4 Тема: Мікрофлора кормів і гною. 
Епіфітна мікрофлора рослин. Мікробіологічні основи консервування кормів: 

приготування сіна, сінажу і силосу Відбір проб кормів. Бактеріологічне 

дослідження проб грубих, соковитих і концентрованих кормів. Мікробіологічні 

процеси при аеробному і анаеробному зберіганні гною. Мікрофлора гною. 

2 

5 Тема: Інфекція. Неспецифічна (природна) резистентність. 

Поняття інфекції та інфекційної хвороби. Види інфекцій. Патогенність. Фактори 

патогенності. Роль макроорганізму у виникненні та розвитку інфекційного 

процесу. Вплив факторів зовнішнього середовища на виникнення та розвиток 

інфекційного процесу. Форми прояву інфекції. Основні періоди інфекційного 

процесу. Неспецифічні фактори протимікробного захисту. Шкірно-слизові 

бар’єри. Лізоцим. Секрети залоз шлунково-кишкового тракту. Лімфатичні бар’єри. 

Кров’яний бар’єр. Комплемент. Пропердин. Інтерферон. Інгібітори. 

2 

6 Тема. Методи санітарно-мікробіологічного контролю ґрунту, води і повітря. 
Виявлення шигел у воді. Визначення холерних вібріонів у воді (якісний метод). 

Визначення коліфагів у воді. 

2 

7 Тема. Мікрофлора і санітарно-мікробіологічний контроль м’ясних продуктів 

Дослідження спецій і допоміжних харчових продуктів на загальний вміст 

мікроорганізмів і вміст спорових форм мікроорганізмів. 

2 

8 Тема: Збудник пневмококової інфекції. Збудник сапу. 
Розповсюдження в природі. Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні та патогенні властивості збудника. Схема 

бактеріологічного дослідження. Ідентифікація виділених культур збудника. 

Диференційна діагностика. 

2 

9 Тема: Патогенні протеї та ієрсинії. Збудник туляремії. 
Розповсюдження в природі.. Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні та патогенні властивості збудників. Схеми 

бактеріологічного дослідження. Ідентифікація виділених культур збудників. 

Диференційна діагностика. 

2 
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10 Тема: Збудники анаеробних інфекцій овець. 
Розповсюдження в природі. Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні та патогенні властивості збудника. Схеми 

бактеріологічного дослідження. Ідентифікація виділених культур збудників. 

Диференційна діагностика. 

2 

11 Тема: Збудники псевдотуберкульозу, гемофільозів, патогенні псевдомонади. 
Розповсюдження в природі. Патматеріал. Морфологічні, тинкторіальні, 

культуральні, ферментативні та патогенні властивості збудника. Схеми 

бактеріологічного дослідження. Ідентифікація виділених культур збудників. 

Диференційна діагностика. 

2 

9 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 48 

Усього годин 70 

 

4. Індивідуальні завдання 

 
З метою покращення успішності здобувачів вищої освіти та підвищення балів за поточний 

контроль, протягом семестру за їх бажанням може додатково надаватися індивідуальне 

завдання (написання реферату і виконання описових завдань) з таких тем:  

1. Біоплівки і їх значення в мікробіології. 

2. Властивості мікроорганізмів і методи їх виявлення. 

3. Сучасні методи виявлення мікроорганізмів у патматеріалі. 

4. Неспецифічні фактори протимікробного захисту. 

5. Мікробіологічні властивості збудників антропозоонозів. 

 

5. Методи навчання 

 
Вивчення навчальної дисципліни «Ветеринарна мікробіологія та імунологія» проводиться 

за допомогою наступних методів:  

 викладання лекційного матеріалу;  

 використання навчального наочного матеріалу  

(таблиці, набори діагностичних препаратів, лабораторне устаткування);  

 використання мультимедійних засобів;  

 розв’язування ситуаційних завдань;  

 проведення лабораторних досліджень, інтерпретація та оцінка отриманих результатів;  

 науково-дослідна робота;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

 лекції;  

 лабораторні заняття;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Головна мета лекційного курсу – оволодіння теоретичними основами ветеринарної 

мікробіології та імунології з метою розвитку в здобувачів вищої освіти наукового мислення та 

його використання в постановці діагнозу на інфекційні хвороби тварин. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

 вивчення методів мікробіологічної лабораторної діагностики інфекційних хвороб тварин, 

складання плану лабораторного дослідження при підозрі конкретної хвороби; 

 засвоєння правил відбору патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин та його 

підготовки для лабораторного дослідження; 
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 вивчення особливостей комплексної діагностики та методів швидкої індикації 

мікроорганізмів, серологічного підтвердження діагнозу;  

 аналіз, інтерпретація та узагальнення результатів лабораторного дослідження і постановка 

діагнозу. 

На лабораторних заняттях практикується тестовий контроль, усне опитування, рішення 

діагностичних завдань. 

 

6. Методи контролю 
Форми проведення поточної перевірки: 

- усна співбесіда; 

- письмове фронтальне опитування; 

- письмова перевірка з урахуванням специфіки предмету; 

- експрес-контроль; 

- консультація з метою контролю; 

- перевірки виконання самостійної роботи тощо. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 
Таблиця 1. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

під час поточного контролю 

Оцінка Критерії оцінювання 

Відмінно 

Здобувач вищої освіти демонструє повні й міцні знання програмного 

матеріалу навчальної дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає 

необхідні рішення в різних практичних завданнях, уміє включатися в 

дискусії та може відстоювати власну позицію. 

Добре 

Здобувач вищої освіти демонструє добрі знання, добре володіє програмним 

матеріалом навчальної дисципліни, вміє застосовувати теоретичні 

положення при вирішенні практичних завдань. Проте допускає окремі 

незначні помилки, які вміє самостійно виправляти. 

Задовільно 

Здобувач вищої освіти засвоїв основний теоретичний матеріал навчальної 

дисципліни, розуміє практичні завдання, має пропозиції щодо їхнього 

вирішення. Проте допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, 

які може усувати за допомогою викладача. 

Незадовільно 

 

Відповіді здобувача вищої освіти на теоретичні й практичні завдання 

навчальної дисципліни здебільшого є неправильними і необґрунтованими. 

Цілісність розуміння програмного матеріалу з навчальної дисципліни 

відсутня. 

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти упродовж 

семестру за всі види навчальної роботи, становить 100.  

З них поточний контроль (ПК) – 50 балів, екзамен (Е) – 50 балів. 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100 

Результати ПК оцінюються за 4-бальною шкалою («2», «3», «4», «5»). Наприкінці 

семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих здобувачем вищої 

освіти оцінок із наступним переведенням його у бали за формулою: 
                                         50 × САЗ 

ПК =  ――――――――― ,  де: 
5 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок (з 

точністю до 0,01); 

5 – максимально можливе САЗ. 
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Переведення підсумкових оцінок із навчальної дисципліни, виражених у балах за 100-

бальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється згідно з 

таблицею 1 і заноситься в додаток до диплому фахівця (табл. 2). 

Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти під час екзамену 

Оцінка 

залік/екзамен 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

Зараховано/ 

відмінно 

90 – 100 А Здобувач вищої освіти демонструє повні й міцні 

знання програмного матеріалу навчальної 

дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає 

необхідні рішення в різних практичних завданнях, 

уміє включатися в дискусії та може відстоювати 

власну позицію. Зменшення 100-бальної оцінки 

може бути пов’язане з недостатнім розкриттям 

питань або невпевненістю у тлумаченні 

теоретичних положень чи практичних завдань. 

Зараховано/ 

добре 

82 – 89 В Здобувач вищої освіти демонструє гарні знання, 

добре володіє програмним матеріалом навчальної 

дисципліни, вміє застосовувати теоретичні 

положення при вирішенні практичних завдань. 

Проте допускає окремі незначні помилки, які вміє 

самостійно виправляти. 

  

 74 – 81 С Здобувач вищої освіти в цілому добре знає 

основні теоретичні положення програмного 

матеріалу навчальної дисципліни та використовує 

їх для правильного вирішення практичних 

завдань.  

Зараховано/ 

задовільно 

64 – 73 D Здобувач вищої освіти засвоїв основний 

теоретичний матеріал навчальної дисципліни, 

розуміє практичні завдання, має пропозиції щодо 

їхнього вирішення. Проте допускає значну 

кількість неточностей і грубих помилок, які може 

усувати за допомогою викладача. 

60 – 63 Е Здобувач вищої освіти має певні знання з 

навчальної дисципліни, володіє основними 

теоретичними положеннями на мінімально 

допустимому рівні, з труднощами пояснює 

вирішення практичних завдань. 

Не зараховано/ 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

екзамену 

35 – 59 FX Незважаючи на виконання робочої програми 

навчальної дисципліни, відповіді здобувача вищої 

освіти на теоретичні й практичні завдання в 

більшості є невірними та необґрунтованими. 

Цілісність розуміння програмного матеріалу з 

навчальної дисципліни відсутні. 

Не зараховано/ 

незадовільно  

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

0 – 34 F Здобувач вищої освіти повністю не виконав вимог 

робочої програми навчальної дисципліни. Його 

знання на підсумкових етапах навчання є 

фрагментарними. Здобувач вищої освіти не 

допущений до здачі екзамену. 
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