




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

(ЗФЗО) 

Кількість кредитів/годин 8 / 240 8 / 240 

Усього годин аудиторної роботи 118 30 

в т. ч.:   

  лекційні заняття, год. 34 12 

  практичні заняття, год. - - 

 лабораторні заняття, год 84 18 

семінарські заняття, год - - 

Усього годин самостійної роботи 122 210 

Вид контролю залік / екзамен 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу здобувача вищої освіти у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 49,2 

для заочної форми навчання – 12,5 
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ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1.Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» є 

походження, еволюція, систематика, морфологія, фізіологія, генетика та розповсюдження 

мікроорганізмів, їхнє значення у контамінації лікарських засобів, виникненні інфекційних 

захворювань, імунна система і механізми протиінфекційного імунітету, методи діагностики, 

принципи лікування та специфічної профілактики інфекційних захворювань. 

Мета вивчення дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» випливає з цілей 

освітньої-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти і полягає у формування глибоких теоретичних знань і практичних навичок із 

питань особливостей будови клітин прокаріотів і еукаріотів, їхньої сучасної систематики, 

життєдіяльності мікробів, впливу на них факторів зовнішнього середовища, асептики, 

антисептики та стерилізації, ролі мікроорганізмів у контамінації лікарських засобів і як збудників 

інфекційних хвороб, характеристики антибактеріальних та імунобіологічних препаратів, за 

допомогою яких здійснюється специфічна профілактика та терапія інфекційних захворювань, а 

також ролі імунної системи в біологічних процесах, що відбуваються в організмі людини.  

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, ФК).   

Вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» передбачає 

формування у здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей:  

загальні компетентності: 

ЗК 3. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗK 12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК 1. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою 

профілактики поширених захворювань, попередження небезпечних інфекційних та паразитарних 

захворювань, а також із метою сприяння своєчасному виявленню та підтриманню прихильності 

до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-біологічними характеристиками та 

мікробіологічними особливостями. 

ФК 7. Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням 

лікарських засобів згідно з даними щодо їхньої клініко-фармацевтичної характеристики, а також 

з урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, лабораторних та інструментальних 

критеріїв обстеження хворого. 

 

2.3.Програмні результати навчання (ПРН) 

  У результаті вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» 

здобувач вищої освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

  Загальні програмні результати навчання 

ПРЗ 3. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при 

здійсненні професійної діяльності. 

ПРЗ 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, узагальнювати, 

систематизувати й використовувати її у професійній діяльності.  
ПРЗ 13. Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні спалахів 

інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань. 

  Фахові програмні результати навчання 

ПРФ 13. Здійснювати всі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати якості, 

враховуючи результати проведеного контролю. 

ПРФ 17. Використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень для 

здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. 

ПРФ 22. Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні 

спалахів інфекційних захворювань. 
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2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма здобуття 

освіти (ДФЗО) 

Заочна форма здобуття 

освіти (ЗФЗО) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л лаб с.р. л лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 1: Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. 

Тема 1. Історія виникнення та 

розвитку мікробіології. 

Мікробіологічна лабораторія та 

її обладнання. Правила роботи і 

техніка безпеки в 

мікробіологічній лабораторії. 

Методи та техніка 

мікроскопічного дослідження. 

Основні форми бактерій. 

Актиноміцети, плісеневі гриби, 

дріжджі. 

9 1 4 4 9 0,5 0,5 8 

Тема 2. Методи виготовлення 

препаратів для світлової 

мікроскопії. Прості та складні 

методи фарбування.  

4  2 2 7  1 6 

Тема 3. Мікроскопічний метод 

дослідження. Структура 

бактеріальної клітини. 

Генетика мікроорганізмів. 

13 1 2 10 9 0,5 0,5 8 

Тема 4. Метаболізм у бактерій. 

Поживні середовища для 

культивування мікроорганізмів. 

Виділення чистих культур 

аеробів.  

9 1 4 4 7 0,5 0,5 6 

Тема 5. Виділення чистих 

культур аеробів. Культуральні 

властивості аеробних бактерій. 

Методи стерилізації. 

10  4 4 6,5  0,5 6 

Тема 6. Виділення чистих 

культур аеробів. Ферменти 

аеробних бактерій. Біохімічні 

властивості аеробних бактерій. 

Виділення чистих культур 

анаеробних мікроорганізмів 

6  4 2 6,5  0,5 6 

Тема 7. Ідентифікація бактерій. 

Фактори патогенності 

мікроорганізмів. Біологічний 

метод у мікробіології. Екологія 

бактерій. 

7 1 4 2 9 0,5 0,5 8 

Разом за розділом 56 4 24 28 56 2 4 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 2: Інфекція. Імунологія.  

Антимікробні та імунобіологічні препарати 

Тема 1. Інфекція та інфекційний 

процес.  
6 2  4 8,5 0,5  8 

Тема 2. Імунітет. Чинники 

неспецифічного імунного 

захисту організму людини. 

Імунна система. Специфічний 

імунний захист організму. 

Механізми клітинного та 

гуморального імунітету. 

10 4 2 4 10 1 1 8 

Тема 3. Мікробна 

деконтамінація. Антибіотики  

та хіміопрепарати. Методи 

визначення чутливості 

мікроорганізмів до 

антимікробних засобів. 

20 2 6 12 10,5 0,5 1 9 

Тема 4. Серологічні реакції для 

ідентифікації мікроорганізмів 

(РА, РП) та виявлення антитіл 

(РЗК, РВ, РНГА). 

8  2 6 9,5  0,5 9 

Тема 5. Серологічні реакції  

з мітками (РІФ, ІФА, РІА). 

Генодіагностика. ПЛР. 

7  2 5 10  1 9 

Тема 6. Імунопрофілактика  

та імунотерапія. 
7  2 5 9,5  0,5 9 

Разом за розділом 58 8 14 36 58 2 4 52 

Розділ 3: Патогенні прокаріоти та еукаріоти. 

Тема 1. Патогенні коки 

(стафілококи, стрептококи, 

менінгококи, гонококи). 

9 2 4 3 8 0,5 1,5 6 

Тема 2. Збудники бактеріальних 

інфекцій із фекально-оральним 

механізмом передачі. 

13 2 4 7 12 1 1 10 

Тема 3. Збудники бактеріальних 

інфекцій із повітряно-крапель-

ним механізмом передачі. 

9 2 4 3 9,5 0,5 1 8 

Тема 4. Збудники бактеріальних 

інфекцій з контактним 

механізмом передачі (сифіліс, 

проказа). 

8  4 4 6,5  0,5 8 

Тема 5. Збудники анаеробних 

інфекцій. Спірохети. 
11 2 4 5 12 1 1 10 

Тема 6. Збудники зоонозних 

інфекцій. Рикетсії, хламідії, 

мікоплазми. 

10 2 4 2 9 0,5 0,5 8 

Тема 7. Рикетсії, хламідії, 

мікоплазми. Мікробіологічна 

діагностика рікетсіозів, 

хламідіозів та мікоплазмозів. 

8 2 4 2 9 0,5 0,5 8 

Разом за розділом: 68 12 28 28 68 4 6 58 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 4: Основи клінічної мікробіології 

Тема 1. Клінічна мікробіологія.  14 2 4 8 13 1 1 11 

Тема 2. Опортуністичні та 

нозокоміальні інфекції. 
12 2 4 6 13 1 1 11 

Разом за розділом: 26 4 8 14 26 2 2 22 

Розділ 5: Мікрофлора аптек.  

Фітопатогенні мікроорганізми 

Тема 1. Санітарна мікробіологія. 12 4 6 2 11 1 1 9 

Тема 2. Мікрофлора аптек. 

Біотехнологія. 
10   10 10   10 

Тема 3. Фітопатогенні 

мікроорганізми. 
10 2 4 4 8 1 1 9 

Разом за розділом: 32 6 10 16 32 2 2 28 

УСЬОГО ГОДИН  240 34 84 118 240 12 18 210 
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2.2. Лекційні заняття 

 

 

№  

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

К-ть годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

Розділ 1: Морфологія та фізіологія мікроорганізмів 

1 

Тема: «Напрями розвитку сучасної мікробіології. Морфологія 

прокаріотів та функції внутрішньоклітинних і поверхневих 

структур» 
Предмет і завдання мікробіології. Основні напрямки розвитку 

сучасної мікробіології. Основні групи мікроорганізмів. Загальна 

характеристика прокаріотів. Характеристика основних форм бактерій. 

Організація прокаріотичної клітини. Структура генетичного апарату 

бактерій. Особливості будови грампозитивних та грамнегативних 

бактерій. Капсули, спори, включення, джгутики та пілі. Принципи 

класифікації бактерій. Основи систематики і номенклатури. Сучасна 

систематика бактерій. Актиноміцети, плісеневі гриби, дріжджі. 

2 1 

2 

Тема: «Фізіологія мікроорганізмів» 

 Хімічний склад бактерій. Метаболізм бактерій. Типи живлення 

мікроорганізмів. Фототрофи, хемотрофи, автотрофи, гетеротрофи, 

органотрофи, літотрофи. Транспорт поживних речовин у мікробну 

клітину. Ферменти та їхня роль в обміні речовин. Дихання бактерій. 

Ріст та розмноження бактерій. Основні принципи культивування 

бактерій. Чисті культури мікроорганізмів, методи їхнього одержання. 

Клон, штам. Умови культивування мікроорганізмів. Основні вимоги 

до поживних середовищ. Культивування аеробних та анаеробних 

мікроорганізмів. Поверхневе та глибинне культивування. Періодичне 

і безперервне культивування.  

2 1 

Розділ 2: Інфекція. Імунологія. Антимікробні та імунобіологічні препарати. 

3 

Тема: «Інфекція та інфекційний процес» 

Визначення поняття «інфекційний процес». Патогенність і 

вірулентність мікроорганізмів, їхня генетична детермінованість. 

Фактори патогенності та вірулентності. Роль макроорганізму, 

навколишнього середовища і соціальних факторів у виникненні і 

розвитку інфекційного процесу. Форми інфекційного процесу. 

Патогенез інфекційної хвороби. Механізми передачі збудників 

інфекційних захворювань. Розвиток інфекційного процесу. Поняття 

про епідемічний процес. 

2 0,5 

4 

Тема: «Імунна система організму людини. Антигени та антитіла. 

Закономірності імунної відповіді»  

Імунітет. Неспецифічна резистентність організму людини. Бар'єрні та 

антимікробні властивості шкірних покривів, слизових оболонок. 

Фагоцитоз. Гуморальні фактори неспецифічного захисту. 

Інтерферони. Центральні та периферичні органи імунної системи. 

Класифікація антигенів. Повноцінні антигени та гаптени. Антигени  

гістосумісності людини. Структура активних центрів 

імуноглобулінів. Поняття про валентність антитіл. Механізм 

взаємодії антитіл з антигенами. Класи імуноглобулінів, їхня 

структура і властивості. Антигенна будова імуноглобулінів: ізотипові, 

алотипові, ідіотипові детермінанти. Поняття про  

4 1 
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1 2 3 4 

 

моноклональні антитіла. 

Імунокомпетентні клітини. Т-лімфоцити, їхній онтогенез. В-

лімфоцити, їхній онтогенез. Поверхневі маркери і рецептори. 

Кооперація між імунокомпетентними клітинами в процесі 

формування імунної відповіді за гуморальним та клітинним 

механізмом. Оцінка імунного статусу організму. 

  

5 

Тема: «Антимікробні препарати. Імунопрофілактика та 

імунотерапія» 

Мікробна деконтамінація. Хіміотерапевтичні препарати. 

Класифікація. Антибіотики. Способи та джерела отримання. 

Класифікація антибіотиків за спектром та механізмом дії на 

мікробну клітину. Механізми резистентності мікроорганізмів до 

антибіотиків. Основні принципи раціональної антибіотикотерапії. 

Побічна дія антимікробних засобів. 

Препарати для активної імунопрофілактики. Сучасна класифікація 

вакцин: живі, інактивовані, хімічні, анатоксини, генно-інженерні, 

синтетичні, антиідіотипові, ДНК і РНК-вакцини. Асоційовані 

вакцини. Аутовакцини, вакцинотерапія. Лікувально-профілактичні 

імунні сироватки, принципи їхнього одержання, контроль, 

класифікація, використання. Правила введення сироваток. 

Ускладнення при введенні (сироваткова хвороба, анафілактичний 

шок). 

2 0,5 

Розділ 3: Патогенні прокаріоти і еукаріоти 

6 

Тема: «Патогенні коки (стафілококи, стрептококи, менінгококи, 

гонококи)» 

Рід стафілококів (Staphylococcus). Класифікація, основні властивості. 

Фактори патогенності. Роль у патології людини. Імунітет та його 

особливості. Мікробіологічна діагностика стафілококових інфекцій. 

Лікування та специфічна профілактика. 

Рід стрептококів (Streptococcus). Класифікація, основні властивості. 

Токсини, ферменти патогенності. Роль у патології людини. 

Карієсогенні стрептококи. Імунітет. Методи мікробіологічної 

діагностики стрептококових захворювань. Лікування та специфічна 

профілактика. 

Менінгококи (Neisseria menigitidis). Класифікація, основні 

властивості. Патогенез та мікробіологічна діагностика 

менінгококових захворювань і бактеріоносійства. Профілактика 

менінгококової інфекції.  

Гонококи (Neisseria gonorrhoeae). Класифікація, сновні властивості. 

Гостра та хронічна гонорея. Імунітет. Мікробіологічна діагностика 

гонореї та бленореї. Лікування та специфічна профілактика. 

2 0,5 

7 

Тема: «Збудники бактеріальних інфекцій із фекально-оральним 

механізмом передачі (ешерихії, сальмонели, шигели, холерні 

вібріони)». 

Рід ешерихій (Escherichia). Основні властивості. Класифікація за 

антигенною будовою та поділ на категорії залежно від факторів 

вірулентності, серологічних маркерів і клініко–епідеміологічних 

особливостей. Мікробіологічна діагностика ешерихіозів. Лікування та 

специфічна профілактика. 

Рід сальмонел (Salmonella). Класифікація за біохімічними 

характеристиками та антигенною будовою (Кауфмана–Уайта). 

Сальмонели – збудники черевного тифу і паратифів. Патогенез  

2 1 
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захворювань. Бактеріоносійство. Сальмонели – збудники гострого 

гастроентероколіту. Мікробіологічна діагностика сальмонельозів. 

Лікування та специфічна профілактика. 

Рід шигел (Shigella). Основні властивості. Фактори вірулентності. 

Імунітет. Мікробіологічна діагностики дизентерії. Лікування. 

Проблема специфічної профілактики.  

Холерні вібріони (Vibrio cholerae). Біовари, їхня диференціація, 

біологічні властивості. Класифікація вібріонів за Хейбергом. 

Антигенна будова. Фактори вірулентності. Методи мікробіологічної 

діагностики холери. Лікування та специфічна профілактика. 

  

  

8 

Тема: «Збудники бактеріальних інфекцій з повітряно-

крапельним механізмом передачі (дифтерії, кашлюку та 

туберкульозу)». 

Збудник дифтерії (Corynebacterium diphtheriae). Біовари, їхні основні 

властивості. Дифтерійний токсин. Патогенез дифтерії. 

Антитоксичний імунітет. Мікробіологічна діагностика дифтерії.  

Лікування та специфічна профілактика. 

Збудник кашлюку (Bordetella pertussis). Властивості.  

Мікробіологічна діагностика. Диференціація збудників кашлюку, 

паракашлюку та бронхосептикозу. Лікування та специфічна 

профілактика кашлюку.  

Мікобактерії туберкульозу (Mycobactérium tuberculоsis). Основні 

властивості. Особливості патогенезу хвороби. Туберкулін. 

Закономірності імунітет. Вакцина БЦЖ. Мікробіологічна діагностика 

туберкульозу. Антимікробні препарати. Проблема множинної 

стійкості мікобактерій туберкульозу до хіміотерапевтичних 

препаратів. 

2 0,5 

9 

Тема: «Збудники анаеробних інфекцій» 

Рід клостридій (Clostridium). Клостридії – збудники анаеробної 

інфекції рани. Властивості, токсини. Патогенез анаеробної інфекції 

рани. Антитоксичний імунітет. Мікробіологічна діагностика. 

Лікування та специфічна профілактика. 

Клостридії правця (Clostridium tetani). Основні властивості. Фактори 

патогенності, токсини. Патогенез захворювання. Імунітет. 

Мiкробіологічна діагностика правця. Лікування та специфічна 

профілактика. 

Клостридії ботулізму (Clostridium botulinum). Основні властивості. 

Фактори патогенності, ботулотоксин. Патогенез захворювання. 

Імунітет. Мікробіологічна діагностика ботулізму. Лікування та 

специфічна профілактика. Clostridium difficile, роль у патології 

людини. 

2 1 

10 

Тема: «Збудники зоонозних інфекцій (чуми, сибірки)» 

Рід ієрсиній (Yersinia). Збудник чуми. Основні властивості. Фактори 

вірулентності. Патогенез. Мікробіологічна діагностика чуми. 

Лікування та специфічна профілактика.. 

Збудник сибірки (Bacillus anthracis). Властивості. Фактори 

патогенності, токсини. Патогенез захворювання у людини, імунітет. 

Мікробіологічна діагностика сибірки. Лікування та специфічна 

профілактика. 

2 0,5 

 

 



 9  

1 2 3 4 

11 

Тема. «Патогенні гриби та актиноміцети»  
Збудники поверхневих мікозів. Збудники дерматомікозів 

(епідермофітії, руброфітії, трихофітії, фавусу, мікроспорії). Збудники 

підшкірних мікозів. Збудники глибоких (вісцеральних) мікозів  

(криптококозу, гістоплазмозу). Збудники фунгемії. Збудники 

опортуністичних мікозів (аспергільозу, пеніцильоу, кандидозу). 

Збудник актиномікозу. Мікологічна діагностика мікозів. Лікування та 

специфічна профілактика. 

2 0,5 

Розділ 4: Основи клінічної мікробіології 

12 

Тема: «Клінічна мікробіологія»  

Мікробіоценози здорових та патологічно змінених біотопів тіла 

людини. Дисбактеріоз. Умови виникнення. Наслідки розвитку.  

Методи діагностики і санації (реабілітації). 

Поширення опортуністичних інфекцій. Екзогенні опортуністичні 

інфекції (легіонельоз, псевдотуберкульоз, лістеріоз, сераціоз).   

2 1 

13 

Тема: «Опортуністичні та нозокоміальні інфекції» 

Ендогенні опортуністичні інфекції, роль представників резидентної 

мікрофлори організму в їхньому виникненні. Опортуністичні 

ятрогенні інфекції. Етіологічна структура. Лікарняні штами та 

ековари умовно-патогенних мікробів. Опортуністичні інфекції, 

пов'язані з медичним втручанням. Особливості  імунітету. 

Класифікація шпитальних інфекцій. Умови, що сприяють їхньому 

виникненню та широкому розповсюдженню в лікарняних установах. 

Мікроорганізми, які найчастіше викликають шпитальну  інфекцію 

(стафілококи, стрептококи, протеї, ешерихії, серації, сальмонели, 

псевдомонади, ешерихії, вібріони, цитробактер, бранхамели, 

мораксели, лістерії, мікобактерії, бактероїди, фузобактерії, 

пептострептококи, клостридії, мікоплазми, гриби роду Candida та ін.).  

2 1 

Розділ 5: Мікрофлора аптек. Фітопатогенні мікроорганізми. 

14 

Тема: «Мікробіологічний контроль лікарських засобів в умовах 

аптечного виробництва та фармацевтичних підприємств. 

Санітарна мікробіологія».  

Мікробіологічний контроль санітарного стану приміщень, повітря 

та інших об’єктів в аптеках. Мікробіологічний контроль стану 

фармацевтичних підприємств. Методи боротьби з бактеріальним та 

грибковим забрудненням в аптеках та на фармацевтичних 

підприємствах. Мікробіологічний контроль лікарських засобів в 

умовах санітарного виробництва та фармацевтичних підприємств.  

Санітарна мікробіологія води. Методи санітарно-мікробіологічного 

дослідження води. Роль води в передачі збудників інфекційних 

захворювань.  

Санітарна мікробіологія ґрунту. Санітарна мікробіологія ґрунту в 

зв’язку з профілактикою інфекцій. Методи санітарно-

мікробіологічного дослідження ґрунту. Фактори, які впливають на 

якісний і кількісний склад мікробів ґрунту. 

Санітарна мікробіологія повітря. Роль повітря в передачі  

інфекційних хвороб. Методи санітарно-бактеріологічного  

дослідження повітря (седиментаційний та аспіраційний). 

4 1 
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15 

Тема: «Фітопатогенні мікроорганізми» 

Мікроорганізми як паразити рослин. Способи і шляхи інфікування 

рослин. Шляхи поширення патогенних мікроорганізмів у рослинних 

популяціях, епіфітії. Фактори патогенності. Бактеріози і мікоплазмози 

рослин. Фітопатогенні гриби. Фітопатогенні віруси. Пошкодження 

фітопатогенними мікроорганізмами лікарських  рослин.  
Основні ознаки бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій у 

рослин. Гнилі, мозаїки, некрози, деформація органів та плодів рослин. 

Мікробіологічні методи дослідження за хвороб рослин. Накопичення 

токсичних та біологічно активних продуктів мікробного походження 

у рослинах та плодах. Мікробне псування лікарської рослинної 

сировини. Збудники мокрої та сухої гнилі коренеплодів. 

Попередження мікробного псування лікарської сировини. 

2 1 

РАЗОМ 34 12 
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3.3. Лабораторні заняття 

 

 

№  

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

К-ть годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

Розділ 1: Морфологія та фізіологія мікроорганізмів 

1 

Тема: «Мікробіологічна лабораторія та її обладнання. Правила 

роботи і техніка безпеки в мікробіологічній лабораторії Методи та 

техніка мікроскопічного дослідження. Основні форми бактерій» 
Структура, завдання, особливості роботи мікробіологічної 

лабораторії, правила техніки безпеки. Лабораторний посуд та 

інструментарій, методи їхньої підготовки (миття та сушіння). 

Класифікація та правила роботи з реактивами. Барвники та їхні види. 

Методи та техніка виявлення мікроорганізмів. Типи світлових 

мікроскопів, імерсійна системи. Ознайомлення з фазово-

контрастною, люмінесцентною, електронною та іншими видами 

мікроскопії. Основні форми бактерій. Дослідження форм і розмірів 

бактерій. 

4 0,5 

2 

Тема: «Методи виготовлення препаратів для світлової 

мікроскопії. Прості та складні методи фарбування» 

Техніка виготовлення препаратів-мазків. Техніка фарбування 

мікроорганізмів простими методами. Техніка фарбування 

мікроорганізмів за методом Грама. Основні відмінності 

грампозитивних та грамнегативних бактерій. Техніка фарбування 

мікроорганізмів за методом Ціля-Нільсена. Виявлення 

кислотостійких бактерій. Негативні методи фарбування. 

2 1 

3 

Тема: «Мікроскопічний метод дослідження. Структура 

бактеріальної клітини» 

Основні структури бактеріальної клітини, їх функціональне значення. 

Нуклеоїд, плазміди, мезосоми, фімбрії, джгутики. Виявлення спор, 

капсул, включень. Техніка фарбування мікроорганізмів за методами 

Ожешка, Бурі-Гінса, Дроботька, Лефлера, Нейсера. Оцінка 

результатів фарбування. Визначення рухливості мікробів методами 

«висяча крапля» і «роздавлена крапля». 

2 0,5 

4 

Тема: «Поживні середовища для культивування мікроорганізмів. 

Виділення чистих культур аеробів» 

Приготування поживних середовищ для культивування 

мікроорганізмів. Вимоги до поживних середовищ. Класифікація 

середовищ за походженням, призначенням, консистенцією. 

Техніка посіву бактерій на рідкі, напівщільні та щільні поживні 

середовища. Умови культивування аеробних мікроорганізмів. Методи 

виділення чистої культури аеробних мікроорганізмів. І-ий етап 

виділення чистих культур аеробів.   

4 0,5 

5 

Тема: «Виділення чистих культур аеробів. Культуральні 

властивості аеробних бактерій. Методи стерилізації» 

Особливості росту мікроорганізмів на щільних, напіврідких та рідких 

поживних середовищах. Характеристика культуральних властивостей 

бактерій. Пігменти, їхня класифікація і значення для мікроорганізмів. 

ІІ-й етап виділення чистих культур аеробів.  

Вивчення методів стерилізації (фізичні, хімічні, біологічні). Об’єкти 

та режими стерилізації. Ознайомлення з роботою автоклава, апарата 

Коха, сухожарової шафи. 

4 0,5 
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6 

Тема: «Виділення чистих культур аеробів. Ферменти аеробних 

бактерій. Біохімічні властивості аеробних бактерій. Виділення 

чистих культур анаеробів» 

Класифікація ферментів бактерій. Їхнє значення для життєдіяльності 

бактерій. Методи визначення протеолітичних та цукролітичних  

властивостей бактерій. ІІІ-й етап виділення чистих культур аеробів. 

Поживні середовища для культивування строгих анаеробів. Методи 

їхнього культивування. Методи виділення чистих культур облігатних 

анаеробів.   

4 0,5 

7 

Тема: «Ідентифікація бактерій. Фактори патогенності 

мікроорганізмів. Біологічний метод у мікробіології» 

Критерії ідентифікації. Визначення виду бактерій. Робота з 

визначниками бактерій. 

Виявлення факторів патогенності бактерій (капсулоутворення, 

гемолітичної, лецитиназної та плазмокоагулазної активності). 

Біопроба. Вимоги до лабораторних тварин. Експериментальне 

зараження лабораторних тварин. Техніка розтину трупів тварин та 

правила відбору і пересилання патологічного матеріалу. 

4 0,5 

Розділ 2: Інфекція. Імунологія. Антимікробні та імунобіологічні препарати 

8 

Тема: «Антибіотики та хіміопрепарати. Методи визначення 

чутливості мікроорганізмів до антимікробних засобів» 

Явище антагонізму мікроорганізмів. Класифікація антибіотиків: 

інгібітори синтезу клітинної стінки; інгібітори синтезу білка; 

інгібітори транскрипції нуклеїнових кислот; антибіотики, які 

порушують функції цитоплазматичної мембрани. 

Класифікація хіміотерапевтичних антимікробних засобів за 

хімічною структурою. Методи визначення чутливості 

мікроорганізмів до протимікробних препаратів: дифузійні та методи 

серійних розведень. Основні принципи раціональної антимікробної 

хіміотерапії. 

6 1 

9 

Тема: «Імунітет. Чинники неспецифічного імунного захисту 

організму людини. Імунна система. Специфічний імунний захист 

організму. Механізми клітинного та гуморального імунітету». 

Основні стадії фагоцитозу. Завершений і незавершений фагоцитоз. 

Методи вивчення фагоцитарної активності. Основні компоненти  

системи комплементу. Класичний і альтернативний шляхи активації 

комплементу. Визначення титру комплементу та лізоциму. 

Роль мікробних антигенів в інфекційному процесі та розвитку імунної 

відповіді. Антигени бактеріальної клітини. Структура молекули 

імуноглобуліну. Класи імуноглобулінів. Вивчення схеми кооперації 

клітин при гуморальній та клітинній імунній відповіді. 

2 1 

10 

Тема: «Серологічні реакції для ідентифікації мікроорганізмів 

(РА, РП) та виявлення антитіл (РЗК, РНГА, РВ)» 

Серологічна ідентифікація – визначення антигенів мікроорганізмів за 
його реакціями з діагностичними сироватками. Реакції, що 

ґрунтуються на феномені аглютинації: орієнтовна та розгорнута 

реакція аглютинації. Реакції, що ґрунтуються на феномені 

преципітації: кільцепреципітація, флокуляція, преципітація в гелі.  

Серологічна діагностика інфекційних захворювань шляхом виявлення 

в сироватці хворого антитіл до збудника. Реакція непрямої 

гемаглютинації. Реакції імунного лізису (бактеріоліз, гемоліз). 

Реакція зв'язування комплементу. Реакція Вассермана. 

2 0,5 
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11 

Тема: «Серологічні реакції з мітками (РІФ, ІФА, РІА). 

Генодіагностика. ПЛР». 

Використання серологічних реакції для індикації антигенів 

мікроорганізмів з метою експрес-діагностики інфекційних 

захворювань. Реакції з використанням мічених антигенів та антитіл: 

імунофлуоресценція (пряма і непряма), імуноферментний аналіз, 

радіоімунний аналіз. 

Суть полімеразної ланцюгової реакції, постановка та значення в 

діагностиці інфекційної патології.  

2 1 

12 

Тема: «Імунопрофілактика та імунотерапія». 

Способи виготовлення вакцин, оцінка ефективності та контролю. 

Організація виробництва вакцинних препаратів. Правила 

транспортування і зберігання вакцин. Побічна дія вакцин. Контроль 

за якістю вакцин.  

Класифікація препаратів для пасивної імунопрофілактики. Методи 

одержання лікувально-профілактичних імунних сироваток. Одиниці 

виміру і дозування сироваток. Препарати імуноглобулінів.  

2 0,5 

Розділ 3: Патогенні прокаріоти і еукаріоти. 

13 

Тема: «Стафілококи і стрептококи. Мікробіологічна діагностика 

захворювань, спричинених стафілококами і стрептококами» 

Дослідження морфотинкторіальних, культуральних та біохімічних 

властивостей стафілококів. Вивчення факторів патогенності. 

Розробка алгоритму мікробіологічної діагностики стафілококової 

інфекції. Встановлення джерела інфекції.  

Етіологічна роль стрептококів групи А при бешисі, ангіні, скарлатині, 

гострому гломерулонефриті, ревматизмі, сепсисі. 

Стрептокок пневмонії (Streptococcus pneumoniae), біологічні 

властивості. Фактори патогенності. Вивчення особливостей 

мікробіологічної діагностики стрептококових захворювань. 

Складання схеми етіотропної терапії та специфічної профілактики.  

2 1 

14 

Тема: «Менінгококи і гонококи. Мікробіологічна діагностика 

захворювань, спричинених менінгококами і гонококами» 

Дослідження морфотинкторіальних, культуральних та біохімічних 

властивостей патогенних нейсерій. Розробка алгоритму 

мікробіологічної діагностики менінгококової інфекції. Вивчення 

особливостей мікробіологічної діагностики гострої, хронічної гонореї 

та бленореї. Складання схеми етіотропної терапії та специфічної 

профілактики.  

2 0,5 

15 

Тема: «Загальна характеристика ентеробактерій. Ешерихії. 

Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених 

кишковою паличкою». 

Дослідження морфотинкторіальних, культуральних, біохімічних та 

антигенних властивостей ешерихій. Розробка алгоритму 

мікробіологічної діагностики ешерихіозів. Складання схеми 

етіотропної терапії та специфічної профілактики. 

2 0,5 

16 

Тема: «Сальмонели. Мікробіологічна діагностика черевного 

тифу і паратифів, сальмонельозних гастроентеритів». 

Дослідження морфотинкторіальних, культуральних, біохімічних та 

антигенних властивостей сальмонел. Вивчення особливостей 

мікробіологічної діагностики черевного тифу та паратифів залежно 

від періоду захворювань. Діагностика черевнотифозного носійства.  

Схема мікробіологічної діагностики сальмонельозів. Складання 

2 0,5 
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 схеми етіотропної терапії та специфічної профілактики   

17 

Тема: «Шигели. Мікробіологічна діагностика дизентерії. 

Вібріони. Мікробіологічна діагностика холери» 

Дослідження морфотинкторіальних, культуральних, біохімічних та 

антигенних властивостей шигел та холерних вібріонів. Вивчення 

факторів патогенності. Розробка алгоритму мікробіологічної 

діагностики дизентерії та холери. Прискорена діагностика холери та 

індикація холерного вібріону в навколишньому середовищі. 

Складання схеми етіотропної терапії та специфічної профілактики. 

2 0,5 

18 

Тема: «Коринебактерії та бордетели. Мікробіологічна 

діагностика дифтерії та кашлюка» 

Дослідження морфотинкторіальних, культуральних, біохімічних 

властивостей коринебактерій і бордетел.  Вивчення особливостей 

мікробіологічної діагностики дифтерії та кашлюка. Диференціація 

збудника дифтерії з непатогенними для людей коринебактеріями, 

контроль токсигенності. Диференціація збудників кашлюка і 

паракашлюка. Складання схеми етіотропної терапії та специфічної 

профілактики. 

2 0,5 

19 

Тема: «Мікобактерії. Мікробіологічна діагностика туберкульозу» 

Дослідження морфотинкторіальних, культуральних, біохімічних  

властивостей мікобактерій. Розробка алгоритму мікробіологічної 

діагностики туберкульозу. Складання схеми етіотропної терапії та 

специфічної профілактики. З’ясування механізму дії 

протитуберкульозних препаратів. 

2 0,5 

20 

Тема: «Збудники анаеробних інфекцій. Мікробіологічна 

діагностика» 

Дослідження морфотинкторіальних, культуральних, біохімічних  

властивостей патогенних анаеробів. Вивчення особливостей 

мікробіологічної діагностики анаеробної газової інфекції, правцю та 

ботулізму. Складання схеми етіотропної терапії та специфічної 

профілактики. 

4 0,5 

21 

Тема: «Спірохети. Мікробіологічна діагностика спірохетозів» 

Дослідження біологічних властивостей патогенних спірохет.  

Вивчення особливостей мікробіологічної діагностики сифілісу, 

епідемічного та ендемічного поворотних тифів, хвороби Лайма, 

лептоспірозу. Складання схеми етіотропної терапії та специфічної 

профілактики. 

2 0,5 

22 

Тема: «Збудники зоонозних інфекцій. Мікробіологічна 

діагностика» 

Дослідження морфотинкторіальних, культуральних властивостей та 

факторів патогенності збудників чуми та сибірки. Розробка схеми 

мікробіологічної діагностики зоонозних інфекцій. Складання схеми 

етіотропної терапії та специфічної профілактики зоонозів. 

4 0,5 

23 

Тема: «Рикетсії, хламідії, мікоплазми. Мікробіологічна 

діагностика рікетсіозів, хламідіозів та мікоплазмозів». 

Вивчення морфології та особливостей культивування рикетсій, 

хламідій і мікоплазм. Особливості мікробіологічної діагностики 

епідемічного та ендемічного висипного тифу, хвороби Брілла, Ку-

гарячки. Розробка схеми діагностики орнітозу, трахоми, венеричного 

лімфогранульоматозу. Вивчення особливостей діагностики  

4 0,5 

 

 



 15  

1 2 3 4 

 
респіраторних та урогенітальних інфекцій мікоплазменної етіології. 

Складання схеми етіотропної терапії та специфічної профілактики. 
  

Розділ 4: Основи клінічної мікробіології 

24 

Тема: «Клінічна мікробіологія»  

Умови діагностики внутрішньолікарняних інфекцій. Критерії 

етіологічної ролі мікроорганізмів, виділених при бактеріологічній 

діагностиці шпитальних інфекцій. 

Вивчення особливостей мікробіологічної діагностики найбільш 

поширених опортуністичних інфекцій – раневої інфекції, гнійно-

запальних процесів шкіри, органів дихальної системи, центральної 

нервової системи, шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, 

очей, вух, сепсису, септикопіємії.  

4 1 

25 

Тема: «Патогенні гриби та актиноміцети. Мікробіологічна 

діагностика захворювань» 

Дослідження морфотинкторіальних властивостей і особливостей 

культивування патогенних грибів та актиноміцетів. Вивчення 

особливостей мікробіологічної діагностики мікозів. Розробка 

алгоритму мікробіологічної діагностики актиномікозу. Складання 

схеми етіотропної терапії. З’ясування механізму дії протимікозних 

препаратів. 

4 1 

Розділ 5: Мікрофлора аптек. Фітопатогенні мікроорганізми 

26 

Тема: «Санітарна мікробіологія Мікрофлора аптек, рослинної 

лікарської сировини, готових лікарських форм» 

Санітарно-показові мікроорганізми об’єктів довкілля. Методи 

дослідження води, повітря, ґрунту.  

Інтерпретація санітарно-бактеріологічних критеріїв оцінки водних 

об'єктів, ґрунту та повітря закритих приміщень. Мікробіологічний 

контроль стану фармацевтичних підприємств. Методи боротьби з 

бактеріальним і грибковим забрудненням в аптеках та на 

фармацевтичних підприємствах. Мікробіологічний  контроль 

лікарських засобів в умовах санітарного виробництва та 

фармацевтичних підприємств. 

6 1 

27 

Тема: «Фітопатогенні мікроорганізми» 

Мікроорганізми як паразити рослин. Способи і шляхи інфікування  

рослин. Шляхи поширення патогенних мікроорганізмів у рослинних  

популяціях, епіфітії. Фактори патогенності. Бактеріози і мікоплазмози 

рослин. Фітопатогенні гриби. Фітопатогенні віруси. Пошкодження 

фітопатогенними мікроорганізмами лікарських рослин. Основні 

ознаки бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій у рослин. 

Гнилі, мозаїки, некрози, деформація органів та плодів рослин. 

Мікробіологічні методи дослідження при хворобах рослин. 

Накопичення токсичних та біологічно активних продуктів мікробного 

походження у рослинах і плодах. Мікотоксини та мікотоксикози. 

Мікробне псування лікарської рослинної сировини. Збудники мокрої 

та сухої гнилі коренеплодів. Плісняві гриби і пошкодження ними 

лікарської сировини. Методи і препарати для боротьби з мікробними 

хворобами рослин. Попередження мікробного псування лікарської 

сировини. 

4 1 

РАЗОМ 84 18 
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3.4. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назви тем та їхній короткий зміст  К-ть годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 

Розділ 1: Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. 

1 

Тема: «Сучасні аспекти мікології» 
Таксономічне та екологічне різноманіття мікроскопічних грибів і 

дріжджів у природі. Типи взаємодії їх із рослинами, тваринами і 

людиною. 

2 2 

2 

Тема: «Генетика мікроорганізмів» 
Мікроорганізми – об'єкти генетичних досліджень. Мінливість 

мікробів під впливом факторів зовнішнього середовища. Генетичний 

код мікробів. Фенотипна (модифікація, дисоціація) та генотипна 

(мутації) мінливість. Мутації спонтанні та індуковані. Вплив на 

мікроорганізми мутагенних факторів (рентгенівського опромінення, 

кислот, лугів, пестицидів тощо). Геном у прокаріотів і еукаріотів. 

Хромосомні та позахромосомні детермінанти (плазміди). 

Рекомбінації у прокаріотів – трансформація, трансдукція, кон'югація.  

2 6 

Розділ 2: Інфекція. Імунологія. Антимікробні та імунобіологічні препарати 

3 

Тема: «Фактори неспецифічного імунного захисту людини» 

Фагоцитоз. Основні стадії фагоцитозу. Біохімічні механізми 

ушкодження бактерій фагоцитами. Завершений  і незавершений 

фагоцитоз. 

Гуморальні фактори неспецифічного захисту: система комплементу, 

лізини, інтерферони, лейкіни, противірусні інгібітори, лізоцим, 

плакіни, пропердин, фібронектин, цитокіни. 

Класичний, альтернативний та лектиновий шляхи активації 

комплементу.  

5 8 

4 

Тема: «Механізми і форми імунної відповіді. Імунопатологія» 
Регуляція імунної відповіді. Імунологічна пам’ять. Імунологічна 

толерантність. Трансплантаційний імунітет. Автоантитіла. Умови 

утворення та роль у імунопатологічних реакціях. Імунодефіцитні 

стани. Характеристика. Методи діагностики. 

4 6 

Розділ 3: Патогенні прокаріоти та еукаріоти 

5 

Тема: «Гемофіли та їхня роль у патології людини» 
Haemophilus influenza, біологічні властивості. Особливості патогенезу 

та клініки захворювань, спричинених ними. Мікробіологічна 

діагностика. Препарати для лікування.   

4 6 

6 

Тема: «Анаеробні неклостридіальні бактерії (бактероїди, 

порфіромонади, превотели, лептотрихії, фузобактерії)» 

Біологічні властивості. Значення у формуванні мікробіоценозів. Роль 

у патології організму людини. Мікробіологічна діагностика 

захворювань. Препарати для лікування. 

4 8 

7 

Тема: «Медична протозоологія» 

Основні представники царства Protozoa, які мають значення у патології 

людини. Особливості мікробіологічної діагностики захворювань, що 

спричиняються найпростішими. Препарати для лікування.  

4 8 
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Розділ 5: Мікрофлора аптек. Фітопатогенні мікроорганізми 

8 
Тема: «Мікрофлора аптек» 

Принципи мікробіологічного дослідження мікрофлори аптек 

(повітря, води, поверхонь, сировини, готових лікарських засобів). 

2 2 

9 

Тема: «Біотехнологія» 

Мікробіологічні основи біотехнологічних процесів. Одержання 

ферментів, вітамінів, продуктів харчування дієтичного 

призначення. 

4 4 

10 
Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 

91 158 

РАЗОМ 122 210 

 

 

3. Індивідуальні завдання 

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

поточний контроль, протягом семестру їм може додатково надаватися індивідуальне завдання 

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

1. Визначення мікробіології як науки. Галузі мікробіології. Предмет і завдання медичної 

мікробіології. Основні риси та тенденції розвитку сучасної мікробіології. 

2. Основні відмінності прокаріотів та еукаріотів. Форми бактерій із дефектом синтезу 

клітинної стінки, протопласти, сферопласти. L-форми бактерій. 

3. Ріст і способи розмноження бактерій. Механізм клітинного поділу, фази розмноження 

культури бактерій у стаціонарних умовах.  

4. Матеріальні основи спадковості мікроорганізмів. Генотип і фенотип. Види мінливості. 

Неспадкова мінливість. 

5. Лікарська стійкість мікробів, механізм утворення стійких форм. Методи визначення 

чутливості мікробів до антибіотиків. Мінімальна пригнічувальна (МПК) та мінімальна 

бактерицидна (МБК) концентрації. Принципи боротьби з лікарською стійкістю мікроорганізмів. 

6. Інфекція. Фактори, що обумовлюють виникнення інфекційного процесу. Роль 

мікроорганізмів в інфекційному процесі. Патогенність, вірулентність, одиниці виміру, методи 

визначення. Фактори патогенності мікроорганізмів, їхня характеристика. 

7. Бактеріофаги, історія вивчення. Структура, класифікація бактеріофагів за морфологією. 

Методи якісного і кількісного визначення бактеріофагів.  

8. Практичне використання бактеріофагів. Форми взаємодії бактеріофагів із 

бактеріальними клітинами. Вірулентні і помірні фаги. Характеристика продуктивної взаємодії. 

Лізогенія і фагова конверсія. 

9. Закономірності імунної відповіді організму. Фази імунної відповіді. Первинна та 

вторинна імунна відповідь. Взаємодія клітин імунної системи в процесі імунної відповіді. 

10. Імунологічні реакції. Імунологічна толерантність, причини її виникнення. Імунологічна 

пам'ять, її механізм. 

11. Серологічні реакції, їхня характеристика, основні типи, практичне використання.  

12. Еволюція коків, їхня загальна характеристика. Стафілококи, біологічні властивості, 

класифікація, практичне значення. 

13. Менінгококи, біологічні властивості, класифікація. Патогенез і мікробіологічна 

діагностика менінгококових захворювань і бактеріоносійства. Диференціація менінгококів від 

грамнегативних диплококів носоглотки. 

14. Ентеробактерії, їхня еволюція. Значення в розвитку патології людини. Мікробіологічна 

діагностика коліентериту. Ешерихії, їхні властивості. Патогенні серовари ешеріхій, їх 

диференціація. Мікробіологічна діагностика коліентериту. 

15. Шигели. Роль у патології людини. Патогенез дизентерії, роль токсинів і ферментів 

патогенності. Імунітет. Методи мікробіологічної діагностики дизентерії, їхня оцінка. 
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16. Холерні вібріони, біологічні властивості, біовари. Патогенез та імунітет при холері. 

Методи мікробіологічної діагностики холери та їх оцінка. Специфічна профілактика і терапія 

холери. 

17. Бацили сибірки. Біологічні особливості, патогенез, мікробіологічна діагностика і 

специфічна профілактика сибірки. Роль вітчизняних вчених в одержанні препаратів для 

специфічної профілактики сибірки. 

18. Збудники анаеробної інфекції ран, властивості, класифікація. Патогенез і 

мікробіологічна діагностика. Методи специфічної профілактики і терапії анаеробної інфекції ран. 

19.  Патогенні найпростіші, біологічні властивості. Класифікація. Роль у розвитку патології 

людини.  

20. Сучасні методи лабораторної діагностики інфекційних захворювань. 

21. Пробіотики, пребіотики – препарати для відновлення нормальної мікрофлори тіла 

людини (біфідумбактерин, лактобактерин, колібактерин, біфікол, біоспорин, бактисубтил, 

мультипробіотики групи «Сембітер» та ін.). Механізм дії. 

22. Внутрішньолікарняна інфекція, умови її виникнення. Властивості лікарняних ековарів 

мікроорганізмів. Мікробіологічна діагностика гнійнозапальних, опікових інфекцій та інфекцій 

ран, спричинених лікарняними штамами. 

23. Санітарно-показові мікроорганізми, вимоги до них, їхнє значення для характеристики 

об'єктів навколишнього середовища. 

 

5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» базується на основі 

засвоєння теоретичного матеріалу, оволодіння практичними навичками та самостійної роботи 

здобувачами вищої освіти. Згідно з навчальним планом основними видами навчальних занять є:  

 лекції;  

 лабораторні заняття;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Лекція є основною формою проведення навчальних занять, призначених для 

засвоєння теоретичного матеріалу. Мета лекції – розкрити основні положення теми, досягнення 
науки, з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, розвивати мислення у 

здобувачів вищої освіти, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темами на 

практичних заняттях. Читання лекцій із навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами 

імунології» проводяться з використанням візуалізації матеріалу за допомогою мультимедійних 

засобів.  

Лаборато́рне заняяття — форма навчального процесу, за якого здобувач вищої освіти, під 

керівництвом викладача, особисто проводить експерименти чи досліди з метою практичного 

підтвердження окремих теоретичних положень із навчальної дисципліни «Мікробіологія з 

основами імунології» та набуває практичних навичок роботи, освоює сучасні методики 

експериментальних досліджень у галузі біотехнології та здійснює аналіз та узагальнення 

результатів лабораторного дослідження. Лабораторні заняття проводяться у спеціально 

обладнаних навчальних практикумах кафедри мікробіології та вірусології з використанням 

устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, обладнання 

таблиці, набори фарб, препаратів-мазків, мікробні культури, тощо). В окремих випадках 

лабораторні заняття проводяться в умовах реального професійного середовища (наприклад, у 

науково-виробничих лабораторіях). 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння здобувачем вищої освіти навчального 

матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Самостійна робота здійснюється з 

метою: відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, визначеного тематичним планом для 

самостійних занять; закріплення та поглиблення знань, умінь і навичок; виконання індивідуальних 

завдань з навчальних дисциплін, наукових робіт; підготовки до майбутніх занять і контрольних 

заходів; формування у здобувачів вищої освіти культури розумової праці, самостійності та 

ініціативи у пошуку та набутті знань. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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6. Методи контролю 

 

Згідно з вимогами «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького» 

(2022), система оцінювання знань здобувачів вищої освіти передбачає два види контролю – 

поточний та підсумковий. 

Поточний контроль здійснюється на кожному лабораторному занятті, зміст якого 

узгоджується з темою цього заняття. Основними видами контролю знань є тестові контрольні 

роботи та усне опитування. Результати контрольної роботи оцінюються за 4-бальною шкалою 

(«2», «3», «4», «5»).  

Поточний контроль та оцінювання знань здобувачів вищої освіти з тем самостійної роботи 

здійснюється під час проведення тестового контролю на відповідному аудиторному занятті. 

Підсумковий контроль засвоєння знань оцінюється після закінчення вивчення програми 

навчальної дисципліни шляхом виставлення здобувачу вищої освіти заліку та екзамену. 

До цих видів контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою. 

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми визначають за результатами іспиту 

чи заліку, порядок проведення якого встановлює робоча навчальна програма (поточне тестування; 

підсумковий письмовий тест, оцінка за індивідуальне навчальне завдання, модульний контроль, 

іспит). 

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

(за національною системою): 

 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом 

проведення поточного та підсумкового контролю (екзаменаційного, залікового та підсумкової 

атестації). 

Оцінювання результатів навчання проводиться в балах, максимальна кількість яких за 

кожний підсумковий контроль становить 100. Кожній сумі балів відповідає оцінка за 

національною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 1). 

Результати ПК оцінюються за 4-бальною шкалою («2», «3», «4», «5») (таблиця 1). Наприкінці 

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

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

ПК =  ―――――――――,  де: 
5 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок  

(з точністю до 0,01); 

5 – максимально можливе САЗ. 

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість здобувачу вищої освіти у графу 

«за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/незараховано». 

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

 

За 100-

бальною 

шкалою 

За національною шкалою За шкалою 

ЄCTS 
Екзамен, 

диференційований залік 

Залік 

90 - 100 Відмінно 

Зараховано 

A 

82 - 89 Добре B 

74 - 81 C 
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64 - 73 Задовільно D 

60 - 63 E 

35 – 59 Незадовільно (незараховано) з 

можливістю повторного складання 

FX 

0 - 34 Незадовільно (незараховано) з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

F 

Екзамен – це форма підсумкового контролю результативності навчання з окремої 

дисципліни за семестр. Семестровий екзамен проводиться під час екзаменаційної сесії. 

Рекомендується використовувати комбіновані типи завдань: 

• теоретичні – письмові та усні, спрямовані на виявлення теоретичних знань 

здобувачів вищої освіти; 

• практичні – спрямовані на виявлення умінь та навичок здобувачів вищої освіти; 

• творчі – спрямовані на виявлення рівня сформованості професійного мислення, 

здатності до прийняття професійних рішень, дій у нестандартних ситуаціях, 

розв’язання нетипових задач тощо (при виконанні творчих завдань студентам 

дозволяється використовувати конспекти, підручники, лабораторне обладнання, 

піддослідних тварин та інші необхідні матеріали й об’єкти). 

Розподіл балів для дисциплін, які завершуються ЕКЗАМЕНОМ, є таким: 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100, 

де: 
50 (ПК) – 50 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати здобувач 

вищої освіти за семестр; 

50 (Е) – 50 максимальних балів, які може набрати здобувач вищої освіти за екзамен. 

Результати поточного контролю оцінюються за п’ятибальною («2», «3», «4», «5») шкалою. 

В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих здобувачем 

вищої освіти оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою: 

   50•САЗ 

ПК =   ---------------- = 10•САЗ 

 5 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

«відмінно» 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно 

виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за 

знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні та 

творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре» 

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань; але у 

відповіді студента наявні незначні помилки. 

«задовільно» 

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних 

завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. 
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8. Навчально-методичне забезпечення 

 

1. Електронний варіант лекцій з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології». 

2. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А. Загальна мікробіологія та імунологія. Львів: 

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018. 126 с. 

3. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Куляба О.В., Семанюк Н.В., Гащук Є.С. Самостійна 

робота. Загальна мікробіологія та імунологія. Львів: ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького, 2018. 70 с.  

4. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А. Загальна мікробіологія та імунологія. Тестові 

питання для самоконтролю. Львів: ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького, 2018. 165 с. 

 

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Данилейченко В. В. , Федечко Й. М. , Корнійчук О. П. , Солонинко І. І.  Мікробіологія з 

основами імунології (підручник). 3-є видання. Львів: Медицина, 2020. 376 с. 

2. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студ. вищих мед. навч. 

закладів / за ред. В. П. Широбокова / 3-тє вид. оновл. та допов. Вінниця : Нова Книга, 2021.  

920 с. 

3. Мікробіологія, вірусологія та імунологія в запитаннях та відповідях; за заг. ред.: 

В. П. Широбокова, С. І. Климнюка. Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. 340 с. 

4. Климнюк С. І. , Ситник І. О. , Широбоков В.П. Практична мікробіологія: навчальний 

посібник; за заг. ред.: В. П. Широбокова, С. І. Климнюка.  Вінниця: Нова Книга, 2018. 576 с. 

5. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: Підручник. Київ: НУХТ, 2004. 471 с. 

6. Лікарські рослини у тваринництві/ П. П. Антоненко, Н. І. Суслова, В. О. Постоєнко, 

В. М. Арделян, В. О. Ушкалов, Р. А. Пеленьо: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 424 с. 

7. Пеленьо Р. А. , Семанюк В. І. , Куртяк Б. М. , Турко І. Б. , Ковальчук Р. Л. , Шах 

А. Є.  Методи та засоби мікробної деконтамінації: Навчальний посібник. Львів: Сполом, 2010. 

217 с. 

8. Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна 

діагностика та контроль: 19-е видання: у 2 томах. Том 1 / Майкл Р. Барер, Вілл Ірвінг, Ендрю 

Свонн, Нелюн Перера. 

9. Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна 

діагностика та контроль: 19-е видання: у 2 томах. Том 2 / Майкл Р. Барер, Вілл Ірвінг, Ендрю 

Свонн, Нелюн Перера. 

 

Допоміжна 

 

1. Харіна А. В., Загородня С. Д., Будзанівська І. Г. Поліщук В.П. Практикум з хіміотерапії 

вірусних інфекцій. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ 

«Інститут біології». 2011. 64 с. 

2. Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Практична мікробіологія. 

Посібник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. 440 с. 

3. Морозок С., Гвоздяк Р., Пасічник Л., Литвинчук, Патика В /За ред. В. Патики Фітопатогенні 

бактерії. Методи досліджень. Монографія. Том 2. Інтерсервіс, 432 с. 

4. Review of Medical Microbiology and Immunology, 12edition /Warren E. Levinson/ McGraw-Hill 

Prof Med.-Tech., 2012. 688 p.  

5.  Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology, 26th Edition, 2012, English. 880 р. ISBN-

13: 978-0071790314  

6. Review of Medical Microbiology and Immunology, 12edition /Warren E. Levinson / McGraw-

Hill Prof Med.-Tech., 2012. 688 p.  

7.  Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology, 26th Edition, 2012, English. 880 р. ISBN-

13: 978-0071790314   
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10. Інформаційні ресурси 

Нормативною базою вивчення дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» є 

програма, навчальний план та робоча програма дисципліни. Джерелами інформаційних ресурсів 

вивчення дисципліни є: 

- Інтернет-зв'язок: 

1. http://build.org.ua/docs/standarts117_sortname-harchova-mikrobiologija.html  

2. http://youalib.com/content/ 

3. http:// http://youalib.com/node/48 

4. http://vet.in.ua/menu/legislation.php 

5. Противірусні препарати. Електронний ресурс https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

Противірусні_препарати#Мішені_для_дії_препаратів_у_життєвому_циклі_віруса 

6. Microbiology and immunology on-line http://www.microbiologybook.org/  

7. On-line microbiology note http://www.microbiologyinfo.com/  

8. Centers for diseases control and prevention www.cdc.gov  

- Бібліотеки: 

1. Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2; тел. 74-43-72 

3. Львівська обласна наукова бібліотека: прос. Шевченка, 13; тел. 74-02-26 

4. Наукова бібліотека ЛНУ імені I. Франка,  метод. відділ: вул. Драгоманова, 17; тел. 296-42-41 

5. Центральна міська бібліотека імені Л. Українки: вул. Мулярська, 2а; тел. 72-05-81 

 

 

 

http://youalib.com/content/%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%96%D0%BE
http://youalib.com/node/102
http://vet.in.ua/menu/legislation.php
https://uk.wikipedia.org/wiki/

