
 

МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ІМУНОЛОГІЇ 



                               



ВСТУП 

 

Робоча програма дисципліни  «Мікробіологія»  складена відповідно до освітньої програми 

Фармація другого (магістерського)  рівня вищої освіти. Протягом одного семестру здобувачі 

вищої освіти вивчають загальну і спеціальну мікробіологію, вірусологію та основи імунології. 

Вивчення мікробіології пов’язане з базовими науками, такими як ботаніка, хімія, біологія, 

біохімія, анатомія, фізіологія, а також є основою для оволодіння багатьма фармацевтичними 

дисциплінами. Особлива увага надається тим розділам мікробіології, які мають найбільше 

значення для фармацевтів – основи протимікробної хіміотерапії та імунотерапії, принципи 

біотехнології і вивчення фітопатогенних мікроорганізмів. Враховано значення генетичних методів 

як при розробці діагностичних систем, так і для створення протимікробних засобів. 

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 5 

Загальна кількість годин 150 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 3 3 

Кількість аудиторних годин:   

лекції 27 6 

практичні заняття 45 12 

Самостійна робота, год. 48 132 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
4 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ , КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення курсу дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» полягає у 

розкритті та інтерпретуванні біологічних властивостей патогенних та непатогенних 

мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини 

та зовнішнім середовищем.  

Завдання вивчення дисципліни 

 Завдання курсу полягає в тому, щоб на основі наукових принципів, розкрити здобувачам 

вищої освіти зміст курсу «Мікробіологія з основами імунології» як наукової 

дисципліни; 

 визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та 

специфічної профілактики інфекційних хвороб; 

 пояснювати будову імунної системи організму людини; 



 трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини; 

 визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням 

найбільш поширених хвороб людини. 

 

При вивченні дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати:   

 значення мікробіологічної науки в діяльності фармацевтичного та медичного працівника; 

 систематику і номенклатуру бактерій;  

 біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів; 

 Eкологію мікроорганізмів (мікроекологію); 

 поширення мікробів у природі; 

 нормальну мікрофлору тіла людини, її роль в фізіологічних процесах і в патології людини; 

 особливості мікробних біоценозів;  

 загальні закономірності зміни складу мікробних біоценозів тіла людини під впливом різних 

факторів;  

 методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної 

профілактики інфекційних хвороб: з фекально-оральним (кишкові інфекції), повітряно-

краплинним, трансмісивним (кров’яні інфекції), раньовим (інокуляційним) та множинним 

шляхом передачі; 

 особливості впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми. 

 хіміотерапію інфекційних захворювань та хіміотерапевтичні засоби; 

 механізми резистентності мікробів та виникнення резистентних штамів; 

 матеріальні основи спадковості у мікроорганізмів. Генотип, фенотип. Види мінливості. 

Позахромосомні фактори спадковості у бактерій. 

 вчення про інфекційний процес, роль мікробів у ньому; 

 основних збудників інфекційних захворювань: з фекально-оральним (кишкові інфекції), 

повітряно-краплинним, трансмісивним (кров’яні інфекції), раньовим (інокуляційним) та 

множинним шляхом передачі та їх властивості. 

уміти : 

 додержуватися правил протиепідемічного режиму і техніки безпеки;  

 знезаражувти інфікований матеріалу, здійснювати антисептичну обробку рук;  

 виготовлювати препарати для мікроскопічного дослідження патологічного матеріалу (гній, 

харкотиння, кров, спинномозкова рідина);  

 фарбувати препарати простими методами: водними розчинами фуксину та метиленового 

синього; 

 проводити мікроскопію препаратів у світловому мiкpocкoпi з імерсійним об’єктивом;  

 диференціаціювати мікроорганізми за морфологічними i тинкторіальними ознаками;   

 брати проби води, повітря для санітарно-бактеріологічних досліджень;  

проводити дослідження змивів з рук, поверхонь, посуду для санітарно-бактеріологічну їx 

оцінку;  

 визначати i оцінювати колі-титр та колі-індекс води;  

 визначати i оцінювати мікробне число води, повітря.  

 

 



НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 

ефективну професійну діяльність. 

ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК 1 Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою 

профілактики поширених захворювань, попередження небезпечних інфекційних, 

вірусних та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному 

виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з 

їхніми медико-біологічними характеристиками та мікробіологічними 

особливостями. 

СК 3 Здатність визначати перспективні напрямки та завдання фармацевтичного 

сектору галузі охорони здоров’я та соціальні пріоритети у забезпеченні 

населення лікарськими засобами для реалізації доступної і ефективної 

фармакотерапії та профілактики захворювань населення. 

СК 5 Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування 

населенням лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних 

характеристики, а також з урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних 

клінічних, лабораторних та інструментальних критеріїв обстеження хворого. 

СК 7 Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів 

аптечного асортимену відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил 

Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 

СК 14 Здатність організовувати та здійснювати виробничу діяльність аптек щодо 

виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами 

лікарів і замовленнями лікувальних закладів, включаючи обґрунтування 

технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної 

аптечної практики (GPP). 

СК 16 Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини 

відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної 

сировини рослинного походження (GACP), як гарантії якості лікарської 

рослинної сировини і лікарських засобів на її основі. Здатність прогнозувати та 

обраховувати шляхи вирішення проблеми збереження та охорони заростей 

дикорослих лікарських рослин, відповідно до чинного законодавства. 

СК 20 Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у 

тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної 

сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико- 

хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та 

фармакоорганолептичних методів контролю. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (РН): 

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 4 Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при 

здійснення професійної діяльності. 

РН 11 Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні спалахів 

інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань. 

РН 25 Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати 

якості серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги 

чинних нормативних документів, Державної фармакопеї України та результати 



проведеного контролю якості. Розробляти специфікації та методики контролю 

якості відповідно до вимог чинної Державної фармакопеї України. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ 

Тема 1. Предмет мікробіології. Основи класифікації та морфологія мікроорганізмів 

Визначення мікробіології як науки. Галузі мікробіології. Медична мікробіологія, її завдання 

в боротьбі з інфекційними хворобами. Роль і місце мікробіології в підготовці лаборантів 

медичних. 

Основні етапи історичного розвитку мікробіології. Забуті імена: Гнат Ручко, Л. Тарасевич, 

І.М. Садовський, М.Г. Холодний, М. Нещадименко. Сучасний період розвитку медичної 

мікробіології. Значення науково-технічного прогресу в галузі молекулярної біології, генетики і 

генетичної інженерії для подальшого розвитку теоретичної та прикладної медичної мікробіології, 

вірусології та імунології. Досягнення медичної мікробіології у зниженні захворюваності на 

інфекційні хвороби. 

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.  

Морфологія мікроорганізмів. Основні форми і розміри бактерій. Поліморфізм бактерій. 

Структура бактеріальної клітини. Морфологічні особливості грампозитивних і грамнегативних 

бактерій. Капсули, джгутики, пілі, спори, включення; їх функції. Субклітинні форми існування 

бактерій. 

Коротка морфологічна характеристика спірохет, грибів, актиноміцет, рикетсій, хламідій, 

мікоплазм, вірусів. 

Поняття про бактеріоскопічний (мікроскопічний) метод діагностики інфекційних хвороб. 

 

Тема 2. 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 і енергетичний обмін, їх 

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 їх 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. 

 

 



Тема 3. Поширення мікроорганізмів у природі. Вплив факторів довкілля на 

мікроорганізми 

Мікроекологія. Популяція. Біотоп. Екологічні фактори. Біоценоз. Екосистема. Симбіоз, 

нейтралізм, конкуренція.  

Мікроби і біосфера Землі. Мікрофлора ґрунту, води, повітря та інших об’єктів, їх роль у 

передачі інфекційних хвороб. 

Медична мікроекологія. Роль мікрофлори у новонароджених і дітей раннього віку. 

Характеристика основних мікробіоценозів організму людини. Еубіоз і дисбіоз (дисбактеріоз). 

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, їх застосування. Контроль за 

дезінфекцією. Поняття про асептику. Мікробіологічний контроль за дотриманням правил асептики 

та антисептики. 

Поняття про дератизацію. 

 

Тема 4. Живильні середовища. Культивування мікроорганізмів 

Вимоги до живильних (поживних) 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. 

 

Тема 5. Віруси бактерій (бактеріофаги). Генетика мікроорганізмів 

Історія відкриття явища бактеріофагії. Структура, хімічний склад, біологічні властивості та 

природа фага. Специфічність дії. Взаємодія фага з бактеріальною клітиною. Вірулентні, помірні 

фаги, профаги. Явище лізогенії. Фагова конверсія. Поширення в природі. Методи виявлення, 

отримання і титрування фагів.  

Застосування фага в лабораторній діагностиці. Фагодіагностика. Фагопрофілактика. 

Фаготерапія. Препарати фагів. 

Пріони. Резистентність. Значення. 

Організація генетичного матеріалу у бактерій. Основи популяційної генетики. Генотип, 

фенотип і генофонд популяцій. Позахромосомні фактори спадковості. Плазміди бактерій, їх 

властивості. Класифікація плазмід за функціональною активністю: F, R, Col, Hly, Ent та інші 

плазміни. Поняття про транспозони та Іs-послідовності. 

Модифікації. Мінливість основних ознак мікроорганізмів: морфологічних, культуральних, 

ферментативних тощо.  

Мутації. Мутагени. Класифікація мутацій за походженням, за характером змін в первинній 

структурі ДНК. R—S-дисоціації.  

Генетичні методи мікробіологічної діагностики інфекційних хвороб та ідентифікації 

бактерій: полімеразна ланцюгова реакція, метод молекулярної гібридизації тощо. Вектори, які 



використовують для переносу генетичного матеріалу. Практичне використання результатів генно-

інженерних досліджень.  

 

Тема 6. Антибіотики. Хіміотерапія та хіміопрофілактика інфекційних хвороб 

Історія відкриття антибіотиків. Класифікація антибіотиків за хімічним складом, за 

походженням, за механізмом і спектром антимікробної дії. Основні групи антибіотиків, механізм 

їх 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 їх антимікробної дії.  

 

Тема 7. Вчення про інфекцію. Поняття про епідемічний процес 

Визначення поняття “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 і ендотоксини, їх 

характеристика. Отримання токсинів.  

Поняття про епідемічний процес. Резервуари і джерела інфекції, механізми, шляхи і 

чинники передачі та поширення інфекції.  

Характерні ознаки і періоди інфекційної хвороби. Форми інфекції, їх характеристика. 

Боротьба з інфекційними хворобами на сучасному етапі. 

Поняття про біологічний (експериментальний) метод лабораторної діагностики 

інфекційних хвороб. 

 

СПЕЦІАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ  ТА ВІРУСОЛОГІЯ. ОХОРОНА 

ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

Тема 8. Вчення про імунітет. Специфічна імунопрофілактика та імунотерапія 

інфекційних хвороб. Вчення про алергію 

Поняття про імунітет. Види і форми імунітету. Фактори неспецифічного захисту організму: 

зовнішні бар’єри — шкірні і 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, x -лізини, β-лізини, еритрин, лейкіни, плакіни, 

інтерферони, цитокіни та інші. 

Центральні та периферичні органи і клітини імунної системи. Природна імунологічна 

толерантність. 

Антигени, їх 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 їх практичне застосування. 

Діагностичні препарати — діагностикуми та імунні діагностичні сироватки, їх 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. 

 

Тема 9. Патогенні коки 

Загальна характеристика патогенних коків. 

Стафілококи. Мікробіологічна характеристика. Класифікація. Антигенна структура. 

Резистентність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Роль у розвитку госпітальної інфекції. 

Досліджуваний матеріал, особливості взяття і транспортування в лабораторію. Методи 

мікробіологічної діагностики стафілококових інфекцій. Профілактика і лікування. 

Стрептококи. Мікробіологічна характеристика стрептококів. Антигенна структура і 

класифікація. Резистентність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Роль стрептококів в етіології 

скарлатини і ревматизму. Методи мікробіологічної діагностики стрептококових захворювань. 

Профілактика. Лікування.  

Стрептококи пневмонії. Мікробіологічна характеристика. Резистентність. Патогенез, 

клінічні прояви, імунітет. Досліджуваний матеріал, особливості взяття матеріалу і 

транспортування в лабораторію. Мікробіологічна діагностика. Сучасні методи діагностики. 

Профілактика. Терапія. 

Менінгококи. Мікробіологічна характеристика менінгококів. Антигенна структура. 

Резистентність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Особливості взяття матеріалу для 

дослідження, транспортування в лабораторію. Методи лабораторної діагностики. Ідентифікація. 

Визначення серогрупи. Серологічні методи дослідження: РПГА та інші. Сучасні методи 

діагностики. Експрес-методи: ІФМ, РІА. Профілактика. Лікування.  

Короткі відомості про мораксели, ацінетобактерії, кінгели, олігели, брангамели. 

Гонококи. Мікробіологічна характеристика. Антигенна структура. Резистентність. 

Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження, 

транспортування в лабораторію. Методи лабораторної діагностики. Серологічний метод: РЗК, 

РНГА. Профілактика і терапія. 

 

Тема 10. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні бактерії 

Загальна характеристика родини кишкових бактерій.  

Ешерихії. Мікробіологічна характеристика. Антигенна структура. Класифікація 

діареєгенних ешерихій. Резистентність. Роль ешерихій у фізіології і патології людини. Ешерихії як 



умовно-патогенні і санітарно-показникові мікроорганізми. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. 

Взяття матеріалу, транспортування, реєстрація, підготовка до дослідження. Методи лабораторної 

діагностики. Виділення та ідентифікація ентеропатогенних кишкових паличок (ЕРЕС). 

Дослідження на дисбактеріоз. Серодіагностика коліентериту. Сучасні методи діагностики. 

Профілактика та терапія. 

Загальна характеристика роду сальмонел.  

Сальмонели. Мікробіологічна характеристика. Антигенна структура. Міжнародна 

класифікація. Патогенність. Резистентність. Сальмонели — збудники черевного тифу, паратифів А 

і В, харчових токсикоінфекцій тощо. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Методи лабораторної 

діагностики черевного тифу і паратифів А і В. Взяття матеріалу для дослідження на різних стадіях 

хвороби. Бактеріологічний метод дослідження. Серологічна ідентифікація сальмонел. 

Фаготипування. Серологічна діагностика черевного тифу і паратифів: реакція Відаля, Vi-

гемаглютинації, РЗК, РПГА та інші. Сучасні методи діагностики. Профілактика і терапія. 

Шигели. Мікробіологічна характеристика. Антигенна структура. Міжнародна класифікація. 

Резистентність. Патогенез і клінічні прояви дизентерії. Імунітет. Матеріал для дослідження, 

особливості взяття і транспотування матеріалу в лабораторію. Методи лабораторної діагностики. 

Серодіагностика. Виявлення бактеріоносіїв. Сучасні методи діагностики дизентерії. Профілактика 

і терапія. 

Загальна характеристика умовно-патогенних бактерій: клебсієл, протею, синьогнійної 

палички, збудників кишкового єрсиніозу та псевдотуберкульозу.  

Короткі відомості про неферментуючі грамнегативні бактерії. Антигенна структура. 

Резистентність. Патогенез і клінічні прояви. Роль у патології людини. Імунітет. Методи 

лабораторної діагностики. Серодіагностика риносклероми та кишкового єрсиніозу. Сучасні 

методи діагностики. Профілактика і лікування. 

Короткі відомості про кампілобактерії, гелікобактерії, коліформні бактерії (ентеробактер, 

серація, цитробактер). 

 

Тема 11. Збудники особливо небезпечних інфекцій 

Особливо небезпечні інфекції (ОНІ). Режим роботи лабораторії ОНІ. Правила взяття і 

транспортування матеріалу. Заходи безпеки під час роботи з інфікованим матеріалом.  

Холерні вібріони. Характеристика роду Vibrio. Короткі історичні відомості. 

Мікробіологічна характеристика холерних вібріонів. Сучасна класифікація. Розподіл патогенних 

вібріонів за групами Хейберга. Токсиноутворення. Антигенна структура. Резистентність. 

Патогенез і клінічні прояви холери. Імунітет. Матеріал для дослідження, особливості взяття і 

транспортування. Методи лабораторної діагностики. Серологічні методи дослідження: РА, РНГА 

та інші. Сучасні методи діагностики холери. Експрес-методи. Профілактика і терапія. Виявлення 

носіїв вібріонів, контроль за об’єктами навколишнього середовища.  

Режим роботи лабораторії ОНІ. Протичумний костюм, його типи. 

Єрсинії чуми. Мікробіологічна характеристика. Фактори патогенності. Антигенна 

структура. Класифікація. Резистентність. Патогенність для тварин. Патогенез, клінічні прояви, 

імунітет. Досліджуваний матеріал, особливості взяття і транспортування. Заходи безпеки під час 

роботи з інфікованим матеріалом. Методи лабораторної діагностики. Сучасні методи діагностики 

чуми. Прискорений метод: проби з бактеріофагом. Серологічні дослідження. Загальна та 

специфічна профілактика. Терапія. 

Франсісели туляремії. Мікробіологічна характеристика. Класифікація. Антигенна 

структура. Резистентність. Патогенність для тварин. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. 

Досліджуваний матеріал, особливості взяття і транспортування. Методи лабораторної діагностики. 

Сучасні методи діагностики туляремії. Експрес-метод. Загальна та специфічна профілактика. 



Терапія. 

Бруцели. Мікробіологічна характеристика. Антигенна структура. Резистентність. 

Патогенність для тварин. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Досліджуваний матеріал, 

особливості взяття і транспортування. Методи лабораторної діагностики: бактеріологічне 

дослідження, біологічний метод. Серологічна діагностика: реакції Хеддлсона, Райта, РПГА, РЗК 

тощо. Алергійна проба Бюрне. Сучасні методи діагностики бруцельозу. Загальна та специфічна 

профілактика. Терапія. 

Бацили сибірської виразки. Мікробіологічна характеристика бацил. Антигенна структура. 

Резистентність. Патогенність для тварин. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Досліджуваний 

матеріал, особливості взяття і транспортування. Підготовка проб для дослідження. Основні методи 

дослідження: мікроскопічний, бактеріологічний, біологічний. Реакція термокільцепреципітації за 

Асколі. Визначення вірулентності сибіркововиразкових культур. Серодіагностика. Алергійний 

метод. Антраксин.. Сучасні методи діагностики сибірки. Загальна та специфічна профілактика. 

Терапія 

  

Тема 12. Патогенні клостридії. Неклостридіальні анаероби 

Клостридії ранової анаеробної інфекції (газової гангрени). Мікробіологічна характеристика 

збудників. Антигенна структура. Полімікробний характер інфекції. Патогенез і клінічні прояви. 

Імунітет. Досліджуваний матеріал, правила взяття і транспортування. Методи лабораторної 

діагностики. Експрес-діагностика. Профілактика і лікування. 

Клостридії правця. Мікробіологічна характеристика збудників. Антигенна структура. 

Резистентність. Токсиноутворення. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Матеріал для 

дослідження, правила взяття і транспортування. Методи лабораторної діагностики. Загальна і 

специфічна профілактика. Лікування. 

Збудники ботулізму. Мікробіологічна характеристика збудників. Токсиноутворення. 

Антигенна структура. Резистетність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Матеріал для 

дослідження. Лабораторна діагностика. Біологічна проба. Визначення ботулотоксину і його 

серовару за допомогою реакції нейтралізації. Бактеріологічне дослідження. Експрес-методи. 

Профілактика і лікування. 

Неклостридіальні анаероби. Бактероїди. Класифікація. Мікробіологічна характеристика 

збудників. Основні диференціальні ознаки деяких бактерій роду Bacteroides. Антигенна структура. 

Токсиноутворення. Роль бактероїдів у патології людини. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. 

Матеріал для дослідження, правила взяття і транспортування в лабораторію. Методи лабораторної 

діагностики. Серодіагностика: РА, РНГА, РП. Експрес-діагностика. Лікування. 

 

Тема 13. Збудники бактерійних повітряно-краплинних інфекцій 

Бордетели коклюшу і паракоклюшу. Мікробіологічна характеристика збудників. Антигенна 

структура. Резистентність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Досліджуваний матеріал, 

особливості взяття і транспортування в лабораторію. Методи лабораторної діагностики: 

бактеріологічний, серологічний (РА, РЗК, РНГА), експрес-діагностика (ІФМ). Сучасні методи 

діагностики коклюшу і паракоклюшу. Специфічна профілактика і терапія.  

Коринебактерії дифтерії. Мікробіологічна характеристика збудників. Токсиноутвореня. 

Антигенна структура. Резистентність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Визначення кількості 

антитоксинів у крові — РНГА. Матеріал для дослідження, особливості взяття і транспортування в 

лабораторію. Методи лабораторної діагностики. Сучасні методи діагностики дифтерії. Загальна і 

специфічна профілактика. Лікування. 

Мікобактерії туберкульозу. Основні види. Мікробіологічна характеристика мікобактерій 

туберкульозу. Токсиноутворення. Антигенна будова. Резистентність. Патогенність для тварин. 



Патогенез і клініка туберкульозу. Особливості імунітету.  

Досліджуваний матеріал, взяття і транспортування. Методи лабораторної діагностики: 

мікроскопічний (люмінесцентна, фазово-контрастна мікроскопія), експрес-діагностика (РІФ, ІФА і 

ПЛР), методи збагачення, бактеріологічний, біологічний та алергологічний. Визначення 

чутливості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних хіміотерапевтичних препаратів. 

Серологічний метод. Загальна та специфічна профілактика. Терапія.  

 

Тема 14. Патогенні спірохети 

Загальна характеристика патогенних спірохет.  

Трепонема сифілісу. Мікробіологічна характеристика. Антигенна структура. 

Резистентність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Матеріал для дослідження, особливості 

взяття і транспортування. Методи лабораторної діагностики: бактеріоскопічний, серологічний. 

Експрес-методи. Профілактика. Лікування.  

Борелії. Мікробіологічна характеристика. Класифікація. Антигенна структура. 

Резистентність. Патогенність для тварин. Патогенез, клінічна картина, імунітет.  

Матеріал для дослідження, особливості взяття і транспортування. Методи лабораторноїї 

діагностики: бактеріоскопічний, серологічний (реакція іммобілізації борелій сироваткою хворого, 

реакція навантаження борелій тромбоцитами), біологічний. Сучасні методи діагностики. 

Профілактика. Лікування. 

Лептоспіри. Мікробіологічна характеристика. Антигенна структура. Резистентність. 

Патогенність для тварин. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Матеріал для дослідження, 

особливості взяття і транспортування. Методи лабораторної діагностики: бактеріоскопічний, 

бактеріологічний, серологічний. Біологічна проба. Сучасні методи діагностики. Експрес-методи: 

ІФА. Загальна і специфічна профілактика. Лікування. 

 

 Тема 15. Рикетсії. Хламідії. Мікоплазми 

Рикетсії. Загальна характеристика. Класифікація. Рикетсії Провачека, їх морфологія та 

фізіологія, антигенна структура, токсини. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Хвороба Брілла.  

Матеріал для дослідження. Лабораторна діагностика. Біопроба. Серодіагностика: РА, РЗК, 

РПГА. Імунофлюоресцентний метод. Специфічна профілактика і лікування.  

Хламідії. Класифікація. Коротка мікробіологічна характеристика. Патогенез, клінічні 

прояви. Імунітет. Лабораторна діагностика. Профілактика. 

Патогенні мікоплазми. Коротка мікробіологічна характеристика. Резистентність. Патогенез. 

Клінічні прояви. Імунітет. Лабораторна діагностика. Лікування. Профілактика. 

 

Тема 16. Патогенні гриби 

Систематика грибів. Морфологічні та культуральні властивості грибів. Структура і 

хімічний склад грибів. Класифікація і загальна характеристика мікозів. Збудники епідермомікозів. 

Мікробіологічна характеристика грибів роду Candida.  

Актиноміцети. Патогенез, клінічна картина, імунітет. Правила взяття матеріалу. Заходи 

безпеки.  

Лабораторна діагностика (живильні середовища, філаментація грибів, ідентифікація за 

культуральними та ферментативними властивостями). Сучасні методи діагностики мікозів. 

Профілактика і лікування. 



  

Тема 17. Віруси 

Загальна характеристика і класифікація вірусів. Їх природа і будова, хімічний склад, 

культивування. Взаємодія вірусу з клітиною. Особливості імунітету. Інтерферон. Методи 

культивування вірусів. Основні методи виявлення та ідентифікації вірусів. Сучасні вірусні 

вакцини. 

РНК-геномні віруси: 

Ортоміксовіруси, вірус грипу. Морфологія. Антигенна структура і хімічний склад. 

Культивування. Резистентність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Вірусологічна діагностика. 

Загальна і специфічна профілактика. Лікування.  

Параміксовіруси, вірус кору, епідемічного паротиту. Морфологія. Культивування. 

Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Вірусологічна діагностика. Загальна і специфічна 

профілактика. 

Рабдовіруси, вірус сказу. Морфологія, культивування. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. 

Специфічна профілактика. 

Пікорнавіруси (вірус поліомієліту, віруси Коксакі та ЕСНО). Ентеровіруси. Вірус 

поліомієліту. Структура і хімічний склад. Культивування. Антигени. Патогенез, клінічні прояви, 

імунітет. Специфічна профілактика. Віруси Коксакі, ЕСНО. Антигени. Патогенез. Імунітет. 

Вірусологічна діагностика ентеровірусних інфекцій. Серодіагностика. 

ДНК-геномні віруси: 

Герпесвіруси. Структура і хімічний склад. Антигени. Культивування. Патогенез, клінічні 

прояви, імунітет. Вірусологічна діагностика. Експрес-діагностика. Специфічна профілактика і 

лікування.  

Поксвіруси (вірус натуральної віспи). Морфологія, ультраструктура. Хімічний склад. 

Антигени. Культивування. Резистентність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Вірусологічна 

діагностика. Експрес-діагностика. 

Профілактика. Лікування. 

Віруси гепатитів А, В, D, С, Е. Морфологія і структура, хімічний склад. Культивування. 

Резистентність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Вірусологічна діагностика. Експрес-

діагностика. Сучасні методи діагностики. Загальна і специфічна профілактика. Лікування.  

Вірус ВІЛ-інфекції. Історичні відомості. Етіологія. Структура і хімічний склад. Антигени. 

Культивування. Резистентність. Патогенез, клінічні прояви, імунітет. Імунодіагностика. Експрес-

діагностика. Профілактика ВІЛ-інфекції. Хіміотерапія. 

 

 

 

 

 



4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л пр с.р. л пр с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ 

Тема 1. Предмет мікробіології. 

Основи класифікації та 

морфологія мікроорганізмів 
7 1 2 4 8 - - 8 

Тема 2. Хімічний склад і 

фізіологія мікроорганізмів 7 1 2 4 7.5 0,5 - 7 

Тема 3. Поширення 

мікроорганізмів у природі. Вплив 

факторів довкілля на 

мікроорганізми 

7 1 2 4 8 - - 8 

Тема 4. Живильні середовища. 

Культивування мікроорганізмів 7 1 2 4 7,5 0,5 - 7 

Тема 5. Віруси бактерій 

(бактеріофаги). Генетика 

мікроорганізмів 
7 1 2 4 10,5 0,5 2 8 

Тема 6. Антибіотики. 

Хіміотерапія та 

хіміопрофілактика інфекційних 

хвороб 

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

Тема 7. Вчення про інфекцію. 

Поняття про епідемічний процес 7 1 2 4 7 - - 7 

СПЕЦІАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ  ТА ВІРУСОЛОГІЯ 

Тема 8. Вчення про імунітет. 

Специфічна імунопрофілактика 

та імунотерапія інфекційних 

хвороб. Вчення про алергію 

10 2 3 5 9,5 0,5 1 8 

Тема 9. Патогенні коки 10 2 3 5 9,5 0,5 2 7 

Тема 10. Збудники кишкових 

інфекцій. Умовно-патогенні 

бактерії 
10 2 3 5 10,5 0,5 - 10 

Тема 11. Збудники особливо 

небезпечних інфекцій 10 2 3 5 10,5 0,5 - 10 

Тема 12. Патогенні клостридії. 

Неклостридіальні анаероби 10 2 3 5 8,5 0,5 - 8 

Тема 13. Збудники бактерійних 

повітряно-краплинних інфекцій 10 2 3 5 13,5 0,5 2 11 

Тема 14. Патогенні спірохети 10 2 3 5 8,5 0,5 2 6 

Тема 15. Рикетсії. Хламідії. 10 2 3 5 6 - - 6 



Мікоплазми 

Тема 16. Патогенні гриби 10 2 3 5 9 - 1 8 

Тема 17. Віруси 10 2 3 5 10,5 0,5 1 9 

Усього годин 150 27 45 78 150 6 12 132 

 

  

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1.  Тема 1. Предмет мікробіології. Основи класифікації та 

морфологія мікроорганізмів 2 - 

2.  Тема 2. Хімічний склад і фізіологія мікроорганізмів 2 - 

3.  Тема 3. Поширення мікроорганізмів у природі. Вплив факторів 

довкілля на мікроорганізми 2 - 

4.  Тема 4. Живильні середовища. Культивування мікроорганізмів 2 - 

5.  Тема 5. Віруси бактерій (бактеріофаги). Генетика 

мікроорганізмів 2 2 

6.  Тема 6. Антибіотики. Хіміотерапія та хіміопрофілактика 

інфекційних хвороб 3 1 

7.  Тема 7. Вчення про інфекцію. Поняття про епідемічний процес 2 - 

8.  Тема 8. Вчення про імунітет. Специфічна імунопрофілактика та 

імунотерапія інфекційних хвороб. Вчення про алергію 3 1 

9.  Тема 9. Патогенні коки 3 2 

10.  Тема 10. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні 

бактерії 3 - 

11.  Тема 11. Збудники особливо небезпечних інфекцій 3 - 

12.  Тема 12. Патогенні клостридії. Неклостридіальні анаероби 3 - 

13.  Тема 13. Збудники бактерійних повітряно-краплинних інфекцій 3 2 

14.  Тема 14. Патогенні спірохети 3 2 

15.  Тема 15. Рикетсії. Хламідії. Мікоплазми 3 - 

16.  Тема 16. Патогенні гриби 3 1 

17.  Тема 17. Віруси 3 1 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Предмет мікробіології. Основи класифікації та 

морфологія мікроорганізмів 4 8 

2 Тема 2. Хімічний склад і фізіологія мікроорганізмів 4 7 

3 Тема 3. Поширення мікроорганізмів у природі. Вплив факторів 4 8 



довкілля на мікроорганізми 

   4 Тема 4. Живильні середовища. Культивування мікроорганізмів 4 7 

5 Тема 5. Віруси бактерій (бактеріофаги). Генетика 

мікроорганізмів 4 8 

6 Тема 6. Антибіотики. Хіміотерапія та хіміопрофілактика 

інфекційних хвороб 4 8 

7 Тема 7. Вчення про інфекцію. Поняття про епідемічний процес 4 7 

8 Тема 8. Вчення про імунітет. Специфічна імунопрофілактика та 

імунотерапія інфекційних хвороб. Вчення про алергію 5 8 

9 Тема 9. Патогенні коки 5 7 

10 Тема 10. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні 

бактерії 5 10 

11 Тема 11. Збудники особливо небезпечних інфекцій 5 10 

12 Тема 12. Патогенні клостридії. Неклостридіальні анаероби 5 8 

13 Тема 13. Збудники бактерійних повітряно-краплинних інфекцій 5 11 

14 Тема 14. Патогенні спірохети 5 6 

15 Тема 15. Рикетсії. Хламідії. Мікоплазми 5 6 

16 Тема 16. Патогенні гриби 5 8 

17 Тема 17. Віруси 5 9 

 

 

 

8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 
 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 

заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

 модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних 

завдань за змістовними модулями; 

 оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 

роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 

також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 

передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну 

роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 

програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в 



двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий 

контроль (іспит). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 

балів, за підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю набрав 

менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 

Академічні успіхи здобувача вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 

що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

0 – 34 F 

 

 

                     9. Критерії оцінювання результатів навчання 

                   (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну навчальну 

діяльність, вираховується шляхом ділення  кількості балів (50), що відповідають оцінці «5», на 

кількість тем та додавання балів за виконану контрольну  роботу (передбачено 10 балів) і 

дорівнює 60 балам. 

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність, є 

критерієм допуску до модульного підсумкового контролю й вираховується шляхом ділення 

кількості балів (30), що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі; плюс сума балів, що 

відповідає оцінці 3 за контрольну роботу (передбачено 5 балів) і дорівнює 35 балам. 

 

Підсумковий  контроль 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 

відвідали всі аудиторні навчальні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною 

програмою, виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну 

навчальну діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не 

відвідав частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, 

передбачених робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до 



індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 

визначеного терміну. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 

контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 

Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок, 

письмової відповіді на контрольні запитання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється в 3 етапи: 

І етап – тестовий контроль рівня теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному 

здобувачу вищої освіти пропонуються 30 тестових завдань. Правильно розв’язане тестове 

завдання оцінюється в 0,5 бала; 

ІІ етап  - індивідуальна контрольна письмова робота, яка містить 3 контрольних запитання. 

Правильна відповідь на кожне запитання оцінюється в 5 балів; 

ІІІ етап -  перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі визначення та 

описування мікропрепаратів із загальної та спеціальної мікробіології, постановки, обліку та 

інтерпретації результатів серологічних реакцій, первинної обробки клінічного матеріалу, вибору 

систем для індикації та ідентифікації вірусів  Здобувач вищої освіти отримує 2 завдання. Кожне 

правильно  виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 

підсумкового модульного контролю – 40. Підсумковий модульний контроль вважається 

зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 

оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліків, визначених робочою навчальною програмою. 

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -100, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового 

модульного контролю – 40 балів. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Мікробіологія  з основами імунології" виставляється лише 

здобувачам вищої освіти, яким зараховані обидва модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 

навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 

дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 

студентських конференціях та інше. 

 

 

 

Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на семінарських(практичних) 

заняттях 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 



послідовний характер. Здобувач вищої освіти володіє способами 

концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування 

знань при переформатуванні запитання.  У відповіді майже не 

трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 

послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 

доказова база. Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може 

застосовувати їх у новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються 

окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач 

вищої освіти використовує лише окремі знання у новій навчальній 

ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 

2 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у 

певній послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює 

лише окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у 

формі висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 

помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для семінарських занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові 

завдання,  контрольні роботи. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

1 Семінарські 

(практичні) заняття  

5 семінарських занять, що проводятьсяв 

режимі тестування. Максимальна кількість 

балів на семінарі – 10 (5*10) 

50 

2.  Контрольна робота Виконується на платформі Moodle 15 

3. Іспит І етап  - 20 тестів по 1 балу за кожну 

правильну відповідь 

ІІ етап - індивідуальна контрольна письмова 

робота, яка містить 4 контрольних запитання. 

Правильна відповідь на кожне запитання 

оцінюється в 5 балів; 

20 

 

 

15 

 

 Всього  100 

 

 

 



10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 

індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами вищої освіти 

належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 

 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни 

«Мікробіологія з основами імунології» з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання та 

міні-лекцій, семінарів в активній формі. 
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                                                  12.Посилання на  інформаційні ресурси 

Рекомендовані періодичні видання і збірники 

1. Вісник мікробіології та імунології. 

2. Медичний часопис: Мікробіологія. 

3. Итоги науки и техники. Серия Микробиология. - М.: ВИНИТИ. 

4. Український реферативний журнал. 

 

INTERNET – ресурси  

1. Міністерство охорони здоров'я України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua.  

2. Cпециалізоване медичне інтернет-видання для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів 

медичних та фармацевтичних вузів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.morion.ua.  

3. Всесвітня організація охорони здоров'я. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.who.int.  

4. Фармацевтична енциклопедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pharmencyclopedia.com.ua.  

5. http://www.iso.org/iso/home.html - офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації; 

 

 

 

http://www.moz.gov.ua/
http://www.morion.ua/
http://www.who.int/
http://www.pharmencyclopedia.com.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ В УМОВАХ   ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБСТАВИН 

НЕПОБОРНОЇ СИЛИ (В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ 

ОБМЕЖЕНЬ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ) 

  

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за змішаною 

формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з використанням 

платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  лекційні 

заняття;  – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber,   (https://mku.edu.ua/moodle) 

проводяться  практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної 

роботи (див. додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  

практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

  

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких карантинних 

обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам вищої освіти денної форми навчання  

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен 

дистанційно. 

 

Додаток1. 

                                                Можливі види навчальної діяльності 

 Діяльність в аудиторії   

 

Онлайн - діяльність   

Попередня підготовка   Опитування Вхідний контроль   Ознайомлення чи повторення 

термінології, необхідної для 

опрацювання теми 

Подача нової інформації   Презентація. Пошук відповідей 

на питання   

Тексти Відеозапис Аудіо запис  

Пошук відповідей на питання  

Відео-конференція Перегляд 

фільмів 

Тренування Обговорення Питання-

відповіді   

Питання для самоперевірки  

Обговорення (чат, форум) 

Виконання практичного 

завдання   

Завдання, що виконуються під 

час практичних завдань 

Пошук відповідей на питання. 

Інтерактивні практичні 

завдання   

Оцінювання   

 

Контрольна робота 

Опитування   

 

Інтерактивне тестування  Усна 

відповідь (відеозапис) 

Письмова робота   

Рефлексія 

 

Діалог, групове обговорення, 

короткі усні письмові 

повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. 

Карти пам’яті. Підготовка 

мультимедійних презентацій  

Зворотній зв’язок   

 

Групові та індивідуальні 

консультації,  Коментарі під 

час заняття від викладача   

 

Чат, форум, опитування, 

повідомлення з коментарем. 

Оцінювання результатів 

групової співпраці   

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle

