




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

Кількість кредитів/годин 3,0/90 

Усього годин аудиторної роботи 48 

в т.ч.:  

  лекційні заняття, год. 16 

  практичні заняття, год. - 

 лабораторні заняття, год 32 

семінарські заняття, год - 

Усього годин самостійної роботи 42 

Вид контролю залік 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 53,3 
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2. ПРЕДМЕТ, МЕТЕ ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» є 

біологічні властивості мікроорганізмів, зокрема їхня морфологія, фізіологія, генетика, екологія, 

систематика, вплив на здоров’я людини та захисні механізми імунної системи.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» є 

формування у майбутніх фахівців глибоких теоретичних знань і практичних навичок із питань 

особливостей будови клітин прокаріотів та еукаріотів, сучасної систематики бактерій, грибів і 

дріжджів, фізіології росту і типу живлення мікроорганізмів, механізму обміну речовин і 

перетворення енергії, перенесення генетичної інформації та регуляції біохімічних процесів, 

впливу на них факторів зовнішнього середовища і ролі мікроорганізмів у розвитку інфекційних 

хвороб та формуванні імунітету.  

Вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» ґрунтується на 

таких засвоєних навчальних дисциплінах: загальна біохімія, нормальна фізіологія. 

Здобуті знання з навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» є основою 

для вивчення наступних навчальних дисциплін: Основи реабілітації при внутрішніх 

захворюваннях, ерготерапія при різних захворюваннях, фармакологія. 

 

2.2.Завдання навчальної дисципліни (ЗК, ФК) 

Завдання навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» полягає в 

формуванні цілісного уявлення про будову, фізіологію, різноманітність прокаріотичних і 

еукаріотичних організмів, розширенні теоретичних знань щодо поширення мікроорганізмів у 

природі, їхних взаємовідносин між собою та іншими організмами, ролі бактерій у житті людини 

та розвитку інфекційних захворювань, вивченні імунної системи, засобів діагностики та 

специфічної профілактики інфекційних хвороб бактеріальної та грибкової етіології, а також у 

розвитку практичних дослідницьких навичок і вмінь аналізувати, узагальнювати результати 

мікробіологічних досліджень та робити відповідні висновки.  

 

2.3.Програмні результати навчання (РН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» 

здобувач вищої освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

знати: 

 історію розвитку мікробіології, завдання медичної мікробіології на сучасному етапі; 

 правила роботи в бактеріологічній лабораторії, основні методи лабораторних 
досліджень: бактеріоскопічний, бактеріологічний, біологічний, серологічний та алергічний; 

 основні принципи класифікації мікроорганізмів; 

 морфологію, хімічний склад і фізіологію мікроорганізмів; 

 поширення мікроорганізмів у природі; вплив чинників навколишнього середовища на 
мікроорганізми, дезінфекцію та стерилізацію; 

 генетику мікроорганізмів; 

 живильні середовища, їх класифікацію; 

 вчення про антибіотики і хіміотерапевтичні препарати; 

 бактеріофаги; 

 вчення про інфекцію та імунітет, специфічну імунопрофілактику та імунотерапію 

інфекційних хвороб, вчення про алергію; 

 мікробіологічні властивості, резистентність, антигенну структуру і класифікацію 
збудників інфекційних хвороб, механізм зараження, патогенез, імунітет; 

 особливості взяття матеріалу та методи лабораторної діагностики хвороб, які 
спричиняються мікроорганізмами; 

 правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної безпеки, 
протиепідемічного режиму в бактеріологічній лабораторії. 
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вміти:  

 обладнати робоче місце; 

 виготовляти необхідні розчини фарб для забарвлення мазків та інші реактиви; 

 виготовляти мазки-препарати з агарової і бульйонної культур; 

 виготовляти мазки-препарати з патологічного матеріалу: крові, харкотиння, гною, мазки-
відбитки тощо; 

 забарвлювати мазки простими і складними методами; 

 досліджувати забарвлені препарати під мікроскопом з використанням імерсійної системи 
та інших видів мікроскопій; 

 визначати основні морфотинкторіальні властивості збудників інфекційних хвороб; 

 мити лабораторний посуд, готувати його до стерилізації та стерилізувати; 

 виготовляти дезінфікуючі розчини; 

 проводити дезінфекцію піпеток, предметних і покривних скелець, посуду, патологічного 
матеріалу, робочого місця, рук; 

 проводити контроль стерилізації фізичними, хімічними і біологічними тестами; 

 визначати чутливість мікроорганізмів до антибіотиків; 

 виготовляти живильні середовища; 

 проводити взяття, транспортування і підготовку матеріалу для бактеріологічного 
дослідження. 

 оформляти супровідну документацію; 

 приймати і реєструвати матеріал для дослідження; 

 вести затверджену медичну документацію; 

 проводити посів патологічного матеріалу на живильні середовища різними способами; 

 характеризувати ріст бактерій на рідких і щільних живильних середовищах; 

 виділяти чисту культуру мікроорганізмів; 

 фіксувати, маркувати, зважувати і заражати лабораторних тварин різними способами; 

 проводити розтин трупа лабораторної тварини та вести протокол; 

 підготовляти посуд для серологічних досліджень; 

 отримувати сироватку крові, дефібриновану, цитратну кров, тощо; 

 характеризувати імунобіологічні препарати (вакцини, сироватки, імуноглобуліни); 

 виявляти бактеріофаг якісними методами; 

 оформляти і виписувати результати досліджень; 

 дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного 

режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, апаратурою тощо. 
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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 лаб с.р. 

Розділ 1. Загальна мікробіологія 

Тема 1 Предмет мікробіології. 

Морфологія бактеріальної 

клітини 

18 2 10 6 

Тема 2. Вплив факторів довкілля 

на мікроорганізми 
12 4 2 6 

Тема 3. Живильні середовища. 

Хімічний склад, фізіологія 

культивування та класифікація 

мікроорганізмів 

14 2 6 6 

Тема 4. Поширення 

мікроорганізмів у природі.  

Типи взаємовідносин між 

мікроорганізмами 

10 2 2 6 

Разом за розділом 1 54 10 20 24 

Розділ 2. Інфекція та імунітет 

Тема 5. Вчення про інфекцію. 

Поняття про епідемічний процес 
16 2 8 6 

Тема 6. Вчення про імунітет. 

Імунопрофілактика та 

імунотерапія інфекційних 

хвороб. Вчення про алергію 

10 2 2 6 

Тема 7.  Антибіотики. 

Хіміотерапія та 

хіміопрофілактика інфекційних 

хвороб 

10 2 2 6 

Разом за розділом 2 36 6 12 18 

Усього годин  90 16 32 42 
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3.2. Лекційні заняття 

 
 

№  
з/п 

Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 
годин 

ДФЗО 

1 2 3 

Розділ- 1: Загальна мікробіологія 

1 

Тема: «Предмет і завдання мікробіології. Будова бактеріальної 

клітини»  
Визначення мікробіології як науки. Галузі мікробіології. Медична 

мікробіологія, її завдання в боротьбі з інфекційними хворобами. Основні 

етапи історичного розвитку мікробіології. Морфологія мікроорганізмів. 

Основні форми і розміри бактерій. Поліморфізм бактерій. Структура 

бактеріальної клітини. Морфологічні особливості грампозитивних і 

грамнегативних бактерій. Капсули, джгутики, пілі, спори, включення; їхні 

функції. Субклітинні форми існування бактерій. Коротка морфологічна 

характеристика спірохет, грибів, актиноміцетів, рикетсій, хламідій, 

мікоплазм, вірусів. Поняття про бактеріоскопічний (мікроскопічний) 

метод діагностики інфекційних хвороб.  

2 

2 

Тема: «Вплив факторів довкілля на мікроорганізми»  

Вплив факторів довкілля на мікроорганізми. Вплив фізичних факторів: 

температури, світла, іонізуючого випромінювання, ультразвуку, тиску, 

висушування. Мікробна деконтамінація об’єктів (стерилізація і 

дезінфекція) і живих організмів (антисептика і хіміотерапія). Способи 

стерилізації (фізичний, хімічний). Основна апаратура. Пастеризація. 

Мікробіологічний контроль за якістю стерилізації. Вплив хімічних 

факторів на мікроорганізми. Методи дезінфекції (хімічний, фізичний, 

механічний, біологічний). Основні групи дезінфектантів, їхнє 

застосування. Контроль за дезінфекцією. Поняття про асептику. 

Мікробіологічний контроль за дотриманням правил асептики та 

антисептики. 

2 

3 

Тема: «Хімічний склад і фізіологія мікроорганізмів»  

Хімічний склад мікробної клітини: вода, хімічні елементи та мінеральні 

речовини, нуклеїнові кислоти, білки, ліпіди, вуглеводи. Особливості 

обміну речовин та енергії у бактерій. Конструктивний та енергетичний 

обмін, їхній взаємозв’язок. Метаболізм. Типи живлення бактерій. Фактори 

росту. Механізм транспорту поживних речовин. Дихання мікроорганізмів. 

Ферменти мікроорганізмів. Конститутивні та індуктивні ферменти, 

генетична регуляція. Екзо- та ендоферменти. Методи вивчення 

ферментативної активності бактерій та використання їх для ідентифікації 

бактерій. Сучасні методи прискореної ідентифікації бактерій за допомогою 

автоматизованих індикаторів ферментативної активності. Використання 

мікробів та їхніх ферментів у біотехнології для одержання амінокислот, 

пептидів, органічних кислот, вітамінів, гормонів, антибіотиків, кормового 

білка тощо. Ріст і розмноження бактерій на рідких і щільних поживних 

середовищах. Фази росту бактеріальної популяції. Утворення 

мікроорганізмами пігментів, фотогенних та ароматичних речовин. 

2 
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1 2 3 

4 

Тема: «Живильні середовища. Культивування та класифікація 

мікроорганізмів»  

Вимоги до живильних середовищ. Класифікація. Етапи виготовлення 

живильних середовищ. Контроль якості виготовлених живильних 

середовищ і правила зберігання. Поняття про чисту культуру, штам, 

колонію. Мікробні угрупування. Біоплівки. Методи культивування та 

виділення чистих культур. Етапи виділення чистої культури. 

Ідентифікація чистих культур бактерій. Сучасні тест-системи. Значення 

бактеріологічного методу дослідження. Основні принципи класифікації 

мікроорганізмів. Сучасна систематика патогенних мікроорганізмів. 

Таксономічні системи. Міжнародна класифікація і номенклатура бактерій 

за Берджі. Вид – основна таксономічна одиниця. Поняття про варіанти 

мікроорганізмів: морфовари, біовари, хемовари (ферментовари), фаговари, 

серовари, ековари, патовари. 

2 

5 

Тема: «Поширення мікроорганізмів у природі. Типи взаємовідносин 

між мікроорганізмами. Бактеріофаги» 
Мікроекологія. Популяція. Біотоп. Екологічні фактори. Біоценоз. 

Екосистема. Симбіоз, нейтралізм, конкуренція. Мікроби і біосфера Землі. 
Мікрофлора ґрунту, води, повітря та інших об’єктів, їхня роль у передачі 

інфекційних хвороб. Медична мікроекологія. Роль мікрофлори у 
новонароджених і дітей раннього віку. Характеристика основних 

мікробіоценозів організму людини. Еубіоз і дисбіоз (дисбактеріоз).  
Історія відкриття явища бактеріофагії. Структура, хімічний склад, 

біологічні властивості та природа фагів. Специфічність дії. Взаємодія 
фагів із бактеріальними клітинами. Вірулентні, помірні фаги, профаги. 

Явище лізогенії. Фагова конверсія. Поширення в природі. Методи 
виявлення, отримання і титрування фагів. 

Застосування фагів у лабораторній діагностиці. Фагодіагностика. 
Фагопрофілактика. Фаготерапія. Препарати фагів. 

2 

Разом 10 

Розділ- 2: Інфекція та імунітет 

6 

Тема: «Вчення про інфекцію. Поняття про епідемічний процес» 

Визначення понять “інфекція”, “інфекційний процес”, “інфекційна 

хвороба”. Роль макроорганізму, навколишнього середовища та соціальних 

умов у розвитку інфекції. Роль мікроорганізмів у розвитку інфекції. 

Поняття про патогенність, вірулентність, специфічність, токсигенність, 

органотропність. Фактори вірулентності. Екзотоксини та ендотоксини, 

їхня характеристика. Отримання токсинів.  

Поняття про епідемічний процес. Резервуари і джерела збудників інфекції, 

механізми, шляхи і чинники передачі та поширення збудників інфекції. 

Характерні ознаки і періоди інфекційної хвороби. Форми інфекції, їхня 

характеристика. Боротьба з інфекційними хворобами на сучасному етапі. 

Поняття про біологічний (експериментальний) метод лабораторної 

діагностики інфекційних хвороб. 

2 

7 

Тема: «Вчення про імунітет. Імунопрофілактика та імунотерапія 

інфекційних хвороб. Вчення про алергію»  
Поняття про імунітет. Види і форми імунітету. Фактори неспецифічного 

захисту організму: зовнішні бар’єри — шкірні та слизові оболонки, 

нормальна мікрофлора; внутрішні бар’єри: лімфатичні судини і 

лімфовузли, тканинні і клітинні бар’єри. Клітинні фактори: фагоцити, 

природні кіллери. Гуморальні чинники неспецифічного захисту 

макроорганізму: комплемент, лізоцим, білки гострої фази, пропердин, х- 

лізини, Р-лізини, еритрин, лейкіни, плакіни, інтерферони, цитокіни та  

2 
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1 2 3 

 

інші. Центральні та периферичні органи та клітини імунної системи. 

Природна імунологічна толерантність.  

Антигени, їхня природа. Основні властивості і будова. Автоантигени. 

Антигенна структура мікробної клітини. Значення виявлення антигенів 

для лабораторної діагностики.  

Антитіла (імуноглобуліни). Класи імуноглобулінів. Структура 

імуноглобулінів. Імуногенез. Динаміка утворення антитіл. Автоантитіла. 

Імунологічна пам’ять.  

Клітинні механізми імунної відповіді. Індуктивний і продуктивний етапи 

специфічної імунної відповіді. Первинна і вторинна імунна відповідь. 

Роль визначення класів імуноглобулінів у лабораторній діагностиці. 

Поняття про моноклональні антитіла (гібридомна технологія). 

Імунологічний метод дослідження. Серологічні реакції та їхнє практичне 

застосування. Діагностичні препарати — діагностикуми та імунні 

діагностичні сироватки, їхнє значення. Експрес-методи.  

Вакцини. Сучасна класифікація вакцин. Принципи виготовлення. 

Асоційовані вакцини. Автовакцини. Календар щеплень. Методи 

вакцинації. Ревакцинація. Вакцинопрофілактика і вакцинотерапія. 

Сироватки. Лікувально-профілактичні та діагностичні сироватки. Правила 

введення. Серопрофілактика і серотерапія.  

Алергія. Типи алергійних реакцій. Анафілактичний шок. Сироваткова 

хвороба. Способи запобігання розвитку анафілактичного шоку і 

сироваткової хвороби. Методи алергодіагностики. Діагностичні алергійні 

проби. 

 

8 

Тема: «Антибіотики. Хіміотерапія та хіміопрофілактика інфекційних 

хвороб» 

Історія відкриття антибіотиків. Класифікація антибіотиків за хімічним 

складом, походженням, механізмом і спектром антимікробної дії. Основні 

групи антибіотиків, механізм їхньої протимікробної дії. Способи 

одержання антибіотиків. Побічна дія антибіотиків на макроорганізм. 

Ускладнення антибіотикотерапії. Дисбактеріоз. Механізми резистентності 

мікроорганізмів до антибіотиків та хіміотерапевтичних препаратів. 

Принципи раціональної антибіотикотерапії. Методи визначення 

чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. Поняття про 

хіміопрофілактику та хіміотерапію. Групи хіміотерапевтичних препаратів 

і механізм їхньої антимікробної дії. 

2 

Разом 6 

Усього годин 16 
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3.3. Лабораторні заняття 
 

№ 

з/п Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 
годин 

ДФЗО 

1 2 3 

Розділ-1: Загальна мікробіологія 

1 

Тема: «Мікробіологічна лабораторія та її обладнання. Правила роботи 

і техніка безпеки в мікробіологічній лабораторії Методи і техніка 

мікроскопічного дослідження» 
Структура, завдання, особливості роботи мікробіологічної лабораторії, 

правила техніки безпеки. Лабораторний посуд та інстументарій. 

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

Методи і техніка виявлення мікроорганізмів. Типи світлових мікроскопів, 

імерсійна системи. Ознайомлення з фазово-контрастною, люмінесцентною, 

електронною та іншими видами мікроскопії. Виготовлення насичених 

розчинів барвників: основного фуксину, кристалічного генціанового 

фіолетового, метиленового синього. Виготовлення спиртово-карболових, 

спиртово-лужних і спиртово-водних розчинів барвників: карболового 

фуксину Ціля, водного фуксину Пфейфера, лужного метиленового синього 

Лефлера. Виготовлення папірців за Синьовим. Виготовлення розчину 

Люголя. 

4 

2 

Тема: «Методи виготовлення препаратів для світлової мікроскопії. 

Ознайомлення з формами прокаріотів. Прості та складні методи 

фарбування»  

Техніка виготовлення препаратів-мазків і препаратів-відбитків. 
Виготовлення препаратів з агарової культури та фарбування їх простим 

методом: водно-спиртовим розчином фуксину або метиленовим синім 
Лефлера. Виготовлення туші для негативного методу фарбування 

препаратів. Виготовлення препарату з зубного нальоту за методом Бурі. 
Дослідження форм і розмірів бактерій. Визначення рухливості мікробів 

методами «висяча крапля» і «роздавлена крапля». Техніка фарбування 
мікроорганізмів за методами Грама, Ціль-Нільсена, Златогорова, Меллера, 

Пєшкова, Ожешка, Міхіна, Ольта, Романовського-Гімза, Ребігера. Оцінка 
результатів фарбування. Забарвлення волютину, глікогену, жирів, 

білкових кристалів. 

4 

3 

Тема: «Дослідження морфології актиноміцетів, дріжджів і пліснявих 

грибів у культурах і стаціонарних препаратах» 

Вивчення морфології актиноміцетів, грибів із родів Saccharomycеs, Mucor, 

Aspergillus, Penicillium, Fusarium. 

2 

4 

Тема: «Стерилізація та дезінфекція»  
Миття лабораторного посуду нового і використаного. Ознайомлення з 

методикою виготовлення хромової суміші, виготовлення розчину 

хлоридної кислоти, мильно-содового розчину. Підготовка посуду до 

стерилізації. Виготовлення ватно-марлевих корків, тампонів, кульок. 

Вивчення апаратури для стерилізації. Будова та правила роботи з 

сушильною шафою, інактиватором, автоклавом, стерилізатором. 

Стерилізація посуду, паперу, вати, марлі, інструментарію тощо. Тести для 

перевірки якості роботи парового та сухожарового стерилізаторів. 

Механічна стерилізація: азбестові фільтри, апарат Зейтца, мембранні 

ультрафільтри. Підготовка їх до роботи. Дезінфекція. Дезінфікуючі 

речовини і виготовлення з них дезінфікуючих розчинів: ДезТаБ, хлораміну 

Б, неохлору, дезактіну та інших. Проведення дезінфекції різних предметів:  

2 
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1 2 3 

 
піпеток, посуду разового використання, робочого місця, інфікованого 

матеріалу, рук. Ознайомлення з сучасними дезінфектантами. 
 

5 

Тема: «Поживні середовища» 
Етапи виготовлення основних живильних середовищ: м’ясо-пептонного 

бульйону, м’ясо-пептонного агару, напіврідкого агару. Виготовлення 

спеціальних живильних середовищ: сироваткового, кров’яного і цукрового 

агару. Виготовлення диференціально-діагностичних середовищ Ендо, 

Левіна, Плоскірєва, вісмут-сульфіт агару, вуглеводних середовищ Гіса 

(строкатого ряду). Виготовлення середовищ для культивування анаеробів: 

Кітта–Тароцці, вісмут-сульфіт агару (ВСА), молока за Тукаєвим, агару для 

трубок Вейона. Визначення рН живильного середовища за допомогою 

індикаторних папірців та рН-метра. Особливості стерилізації живильних 

середовищ, умови і терміни зберігання. 

Вивчення будови, правил роботи з апаратурою для культивування 

мікроорганізмів: термостата, анаеростата, ексикатора, анаеробних боксів. 

Метод Перетца. Застосування газогенеруючих пакетів. 

2 

6 

Тема: «Умови і техніка культивування мікроорганізмів. Виділення 

чистої культури і дослідження культуральних властивостей 

мікроорганізмів» 

Матеріал для мікробіологічного дослідження. Зберігання, транспортування. 

Культуральний метод. Техніка посіву матеріалу на живильні середовища 

петлею, тампоном, шпателем, піпеткою. Характер росту мікроорганізмів на 

рідких, напіврідких і щільних живильних середовищах (візуально, за 

допомогою лупи і стереоскопічного мікроскопа). Макроскопічне і 

мікроскопічне дослідження колоній. Методи виділення чистої культури 

мікроорганізмів (Коха, Дригальського, Голда та ін.). Вивчення основних 

властивостей виділеної чистої культури мікроорганізмів: морфологічних, 

культуральних, біохімічних тощо. 

Особливості лабораторної діагностики форм бактерій, що не здатні 

культивуватися. 

2 

7 

Тема: «Дослідження біохімічних властивостей мікроорганізмів. 

Визначення виду бактерій» 

Методи визначення протеолітичних, цукролітичних, гемолітичних, 

редукуючих та біоплівкоутворюючих властивостей. Визначення виду 

бактерій. Робота з визначниками бактерій, пліснявих грибів, актиноміцетів. 

2 

8 

Тема: «Віруси бактерій (бактеріофаги)» 

Демонстрація препаратів різних фагів. Якісні проби виявлення 
бактеріофагів у рідких і на щільних живильних середовищах. 

Ознайомлення з методикою фаготипування та технікою титрування фагів за 
методами Апельмана та Граціа. Проведення полімеразної ланцюгової 

реакції та реакції молекулярної гібридизації. 

2 

Разом 20 

Розділ-2: Інфекція та імунітет 

9 

Тема: «Дослідження патогенності мікроорганізмів. Біопроба» 

Біологічний метод діагностики інфекційних хвороб. Правила утримання 

лабораторних тварин та догляду за ними, підготовка їх до досліду. 

Ознайомлення з технікою зараження лабораторних тварин різними 

методами; способами взяття крові; методами отримання дефібринованої й 

цитратної крові, сироватки, плазми. Розтин трупів лабораторних тварин. 

Ведення протоколу розтину. Виготовлення мазків-відбитків. Взяття 

матеріалу для бактеріологічного дослідження. Посів матеріалу на живильні 

середовища. 

2 
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10 

Тема: «Серологічний метод діагностики» 

Принцип і механізм серологічних реакцій, облік та оцінка результатів. 
Постановка орієнтовної та розгорнутої реакції аглютинації (РА). 

Постановка реакції гемаглютинації (РГА), реакції гальмування 
гемаглютинації (РГГА), реакції непрямої гемаглютинації (РНГА). 

Постановка реакції преципітації (РП): кільцепреципітації і преципітації в 
агарі (гелі). Постановка реакції лізису (гемолізу, бактеріолізу) та реакції 

зв’язування комплементу (РЗК). Облік та оцінка результатів. Ознайомлення 
з принципом і механізмом опсоно-фагоцитарної реакції (ОФР). 

4 

11 

Тема: «Експрес методи лабораторної діагностики» 

Ознайомлення з експрес-методами лабораторної діагностики: реакцією 

імунофлуоресценсії (РІФ), імуноферментним аналізом (ІФА), радіоімунним 

аналізом (РІА) тощо. 

2 

12 

Тема: «Імунобіологічні препарати» 

Ознайомлення з різними вакцинами, сироватками, імуноглобулінами та 

препаратами для алергодіагностики. Вивчення інструкцій щодо їхнього 
використання і зберігання. Ознайомлення з етапами виготовлення 

автовакцини. 

2 

13 

Тема: «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів» 

Ознайомлення з різними антибіотиками, паперовими антибіотичними 

дисками. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків методом 

паперових дисків. Облік та оцінка результатів дослідження. Методика 

визначення чутливості мікробів до антибіотиків методом серійних 

розведень. Дифузійні методи. Визначення чутливості мікроорганізмів із 

складними живильними потребами. Дослідження фітонцидної активності 

рослинних препаратів.  

2 

Разом 12 

 



 11  

3.4. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назви тем та їхній короткий зміст Кількість 
годин 

ДФЗО 

1 2 3 

Розділ-1 Загальна мікробіологія 

1 

Тема: «Історія виникнення та розвитку мікробіології» 
Історія відкриття збудників інфекційних хвороб (сибірка, холера, 

туберкульоз тощо). Розвиток мікробіології у ХХ столітті. Її роль у 

сучасному світі. Досягнення сучасної мікробіології та її застосування у 

різних галузях народного господарства.    

4 

2 

Тема: «Морфологія і цитологія нетипових форм бактерій» 
Загальна характеристика хламідій, рикетсій, актиноміцетів та мікоплазм, 

нетипових форм бактерій. Систематичне положення, особливості будови, 

хімічний склад. Культуральні та біохімічні властивості, особливості 

розмноження.  

2 

3 

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

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

Мікроскопічні гриби як продуценти токсинів, біодеструктори та об’єкт 

сучасної біотехнології. Методи їхнього дослідження та боротьба з ними.  

4 

4 

 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. 

2 

Розділ- 4. Інфекція та імунітет 

6 

Тема: «Основні етапи розвитку імунології» 

Емпіричний, включаючи одержання Е. Дженером противіспяної вакцини. 

Пастерівський – вчення про атенуацію мікроорганізмів. Одержання 

протисибіркової та антирабічної вакцин. Розвиток вчення про клітинний 

(І.І. Мечников) та гуморальний (П. Ерліх) імунітет. Сучасні напрямки 
розвитку імунології.  

2 

7 

Тема: «Органи імунної системи. Клітинні і гуморальні фактори 

імунітету» 

Структура імунної системи. Центральні органи імунної системи: вилочкова 

залоза, кістковий мозок. Периферичні органи імунної системи: селезінка, 

лімфатичні вузли та лімфоїдні скупчення, асоційовані із слизовою 

оболонкою. Поняття про імуномодулятори. Імуностимулятори та 

імуносупресори. 

2 

8 

Тема: «Імуноглобуліни як продукт гуморальної імунної відповіді» 

Класи імуноглобулінів, їхня структура і властивості. Константні та 

варіабельні ділянки Н- та L-поліпептидних ланцюгів, домени. Структура 

активних центрів імуноглобулінів. Гетерогенність молекул. Поняття про 

валентність антитіл. Fc-рецептори. Механізм взаємодії антитіл з 

антигенами.  

Антигенна будова імуноглобулінів: ізотипові, алотипові, ідіотипові 

детермінанти. Антиідіотипові антитіла. Патологічні імуноглобуліни. 

Генетика імуноглобулінів. Аутоантитіла. Поняття про поліклональні та 

моноклональні антитіла. Принципи одержання моноклональних антитіл. 

Гібридоми як продуценти моноклональних антитіл. 

4 
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1 2 3 

9 

Тема: «Імунний статус організму людини та методи його оцінки»  
Імунодефицитні стани. Класифікація імунодефицитних станів на вроджені 

та набуті, первинні та вторинні. Аутоімунні процеси. Аутоімунні 

захворювання, пов’язані з порушенням гістогематичних бар'єрів для 

позабар’єрних органів, за потрапляння перехресно-реагуючих антигенів, 

при зриві імунологічної толерантності в зв’язку з порушеннями функції 

імунної системи організму за лімфопроліферативних захворювань і 

дефектах імунної системи. Принципи і перспективи терапії аутоімунних 

захворювань. 

2 

12 Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 10 

Усього годин 
32 

4. 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. Інфекція. Фактори, що обумовлюють виникнення інфекційного процесу.  

6. Роль мікроорганізмів в інфекційному процесі. Патогенність, вірулентність, одиниці 

виміру, методи визначення.  

7. Фактори патогенності мікроорганізмів, їхня характеристика. 

8. Бактеріофаг, історія вивчення. Структура, класифікація фагів за морфологією. 

Методи якісного і кількісного визначення бактеріофагів.  

9. Практичне використання бактеріофагів. Форми взаємодії бактеріофагів із 

бактеріальними клітинами.  

10. Вірулентні та помірні фаги. Характеристика продуктивної взаємодії. Лізогенія і 

фагова конверсія. 

11. Закономірності імунної відповіді організму. Фази імунної відповіді.  

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

Імунологічна пам'ять, її механізм. 

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

Первинна та вторинна імунна відповідь.  

14. Взаємодія клітин імунної системи в процесі імунної відповіді. 

 

5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» базується на 

основі засвоєння теоретичного матеріалу, оволодіння практичними навичками та самостійної 

роботи здобувача вищої освіти. Згідно з навчальним планом основними видами навчальних 

занять є:  

 лекції;  

 лабораторні заняття;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  
Лекція (лат. lectio – читання) є основною формою проведення навчальних занять, 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Мета лекції – розкрити основні положення 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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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 візуальзації матеріалу за допомогою 

мультимедійних засобів.  

Лаборато́рне заня́ття — 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. 

 

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 практичному 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 

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

підсумковий письмовий тест, оцінка за індивідуальне навчальне завдання). 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти  

(за національною системою) 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти упродовж семестру 

за всі види навчальної роботи, становить 100. Це поточний контроль (ПК). 

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 

 

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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САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок  

(з точністю до 0,01); 

5 – максимально можливе САЗ. 

Переведення підсумкових оцінок із навчальної дисципліни, виражених у балах за 100-

бальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно 

до таблиці 2 і заноситься в додаток до диплому фахівця. 

 

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. 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

 

Оцінка 

залік 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

Зараховано 

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 

82 – 89 В 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. 

74 – 81 С Здобувач вищої освіти в цілому добре знає 

основні теоретичні положення програмного 

матеріалу навчальної дисципліни та 
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використовує їх для правильного вирішення 

практичних завдань.  

Зараховано 

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 

з можливістю 

повторного 

складання заліку 

35 – 59 FX Незважаючи на виконання робочої програми 

навчальної дисципліни, відповіді здобувача 

вищої освіти на теоретичні й практичні завдання 

здебільшого є невірними та необґрунтованими. 

Цілісність розуміння програмного матеріалу з 

навчальної дисципліни відсутня. 

Не зараховано 

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 заліку. 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

 

1. Електронний варіант лекцій із 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 самоконтроля. 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. 
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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   

 

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 ім. В. Стефаника, 2; тел. 74-43-72 

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

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

5. Центральна міська бібліотека ім. 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/

