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1. Мета дисципліни – розвивати знання про властивості патогенних представників 

мікробного світу, їх взаємодію з організмом людини, механізмами розвитку інфекційних 

захворювань, методи їх діагностики, специфічної профілактики та лікування. Основними 

завданнями вивчення дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» є: 

- Інтерпретувати біологічні властивості патогенних і непатогенних мікроорганізмів, 
вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, популяцією людини та 
навколишнім середовищем. 

- Визначити методи мікробіологічної та вірусологічної діагностики, етіотропної 
терапії та специфічної профілактики інфекційних захворювань. 

- Пояснити будову імунної системи організму людини. 
- Визначити основні види патологічних реакцій імунної системи та зв’язок із 

виникненням найбільш поширених захворювань людини. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

- Успішне опанування навчальних дисциплін: медичної біології, медичної та 
біологічної фізики, біологічної та біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, 
цитології та ембріології, латинської мови, історії медицини. 

- Вміння самостійно застосовувати знання з природничо-наукових дисциплін, 
працювати з науково-методичною літературою навчальних дисциплін для рішення 
конкретних науково-практичних задач. 

- Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

- Знання базових принципів основних біологічних методів. 

3. Анотація навчальної дисципліни 

 

Програма з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» це програма, 

розроблена відповідно до проекту стандарту вищої освіти України для другого 

(магістерського) рівня за галуззю знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальністю 

«Медицина». Лекційні теми курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів 

мікробіології, вірусології та імунології. Студенти вивчають морфологію та будову 

бактерій, проводять серологічні реакції, досліди на культурах клітин, тварин і курячих 

ембріонів, або на основі дослідів, записаних на відео, представлених у комп’ютерних 

програмах та інших навчальних технологіях. Студенти спрямовані на пошук вирішення 

ситуативних завдань (лабораторна діагностика інфекційних захворювань, оцінка 

показників імунітету, санітарно-мікробіологічна оцінка довкілля, тощо) з 

експериментальним, клініко-діагностичним або санітарно-гігієнічним спрямуванням. 

 
 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 

1. Сформувати чітке уявлення про різноманіття мікроорганізмів, їх морфологію та 

внутрішню будову, закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, та зовнішнім 

середовищем; 

2. Сформувати систему знань стосовно основних методів ідентифікації, 

культивування, дослідження та контролю мікроорганізмів у лабораторії; 

3. Створити сучасні уявлення про будову та функції імунної системи організму 
людини, основні механізми імунних реакції; 

4. Сформувати систему знань стосовно основних типів патологічної реакції імунної 
системи та їх зв’язку з розвитком імунозалежних хвороб людини; 
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5. Сформувати поглиблене розуміння основ біології вірусів і механізмів патогенезу 

вірусних інфекцій; 

6. Створити систему знань щодо принципів профілактики та контролю вірусних 
інфекцій 

7. Сформувати навички володіння методами мікробіологічної і вірусологічної 

діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб 

людини. 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти 

наступних компетентностей: 

інтегральної: 

- здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог; 

загальних: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

спеціальних (фахових, предметних): 
СК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

СК 10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 
СК 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних хвороб. 

СК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та 

медичної інформації. 
СК 18. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально- 

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції. 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 

На вивчення навчальної дисципліни передбачено 240 годин, що відповідають 8 

кредитам ECTS. 
Програма має ряд модулів: 

МОДУЛЬ 1. «Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. 

Загальна та спеціальна вірусологія»; 

МОДУЛЬ 2. «Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія». 

 

СЕМЕСТР 4, МОДУЛЬ 1. «Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. 

Імунітет. Загальна та спеціальна вірусологія» 
 

Результат навчання 
(1- знати; 2- вміти; 3- комунікація; 

4- автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

 
 

Методи оцінювання 

 

Відсоток у 

підсумковій   

Код Результат навчання 
технології) 

викладання і 
 оцінці з 

дисципліни 
  навчання   

1 Знати 

1.1.1 Біологічні властивості 

патогенних та непатогенних 

Лекції, 

лаборатор 

Письмова модульна 

контрольна робота №1; 

20 
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 мікроорганізмів та 

закономірності їх взаємодії з 

макроорганізмом, з популяцією 

людини та зовнішнім 

середовищем 

ні роботи, 

самостійна 

робота 

студента 

оцінювання 

індивідуального усного 

опитування, письмових 

тестів, коротких доповідей, 

оформлення результатів 

лабораторних робіт у формі 

протоколів; демонстрація 

професійних практичних 
навичок, іспит 

 

1.1.2. Будову та функції імунної Лекції, Письмова модульна 20 
 системи організму людини, лаборатор контрольна робота №2;  

 основні механізми імунних ні роботи, оцінювання  

 реакцій, зв’язок патологічної самостійна індивідуального усного  

 реакції імунної системи з робота опитування, письмових  

 розвитком імунозалежних студента тестів, коротких доповідей,  

 хвороб людини  оформлення результатів  

   лабораторних робіт у формі  

   протоколів; демонстрація  

   професійних практичних  

   навичок, іспит  

1.1.3 Морфологію і ультраструктуру Лекції, Письмова модульна 20 
 вірусів,способи культивування лаборатор контрольна робота №3;  

 вірусів, закономірності їх ні роботи, оцінювання  

 взаємодії з макроорганізмом самостійна індивідуального усного  

  робота опитування, письмових  

   тестів, коротких доповідей,  

   оформлення результатів  

   лабораторних робіт у формі  

   протоколів; демонстрація  

   професійних практичних  

   навичок, іспит  

2 Вміти 

2.1.1. Володіти сучасними методами Лекції, Письмова модульна 8 
 мікробіологічних досліджень лаборатор контрольна робота №1;  

 при інфекційних хворобах, ні роботи, оцінка індивідуального  

 оцінювати результати самостійна усного опитування,  

 лабораторних та інструменталь- робота письмових тестів, коротких  

 них досліджень студента доповідей, оформлення  

   результатів лабораторних  

   робіт у формі протоколів;  

   демонстрація професійних  

   практичних навичок  

2.1.2. Володіти принципами Лекції, Письмова модульна 8 
 виготовлення імунних лаборатор контрольна робота №2;  

 сироваток, методами їх ні роботи, оцінка індивідуального  

 стандартизації та контролю самостійна усного опитування,  

  робота письмових тестів, коротких  

  студента доповідей, оформлення  

   результатів лабораторних  

   робіт у формі протоколів;  

   демонстрація професійних  
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   практичних навичок  

2.1.3 Володіти сучасними методами Лекції, Письмова модульна 8 
 вірусологічних досліджень лаборатор контрольна робота №3;  

 при інфекційних хворобах, ні роботи, оцінка індивідуального  

 оцінювати результати самостійна усного опитування,  

 лабораторних та інструменталь- робота письмових тестів, коротких  

 них досліджень студента доповідей, оформлення  

   результатів лабораторних  

   робіт у формі протоколів;  

   демонстрація професійних  

   практичних навичок.  

3 Комунікація 

3.1.1. Продемонструвати бесіду в Лаборатор Оцінювання 10 
 діалозі з колегами та цільовою ні роботи, індивідуального усного  

 аудиторією, проведення фахової самостійна опитування, коротких  

 наукової дискусії робота доповідей з сучасних  

  студента проблем мікробіології,  

   вірусології та імунології.  

4 Автономність та відповідальність 

4.1.1. Провести відбір та аналіз Лаборатор Оцінювання усних 2 
 сучасної літератури в галузі ні роботи, відповідей;  

 мікробіології, імунології та самостійна коротких доповідей з  

 вірусології робота сучасних питань, що  

  студента розглядаються в рамках  

   курсу.  

4.1.2. Здійснювати обов’язки щодо Лаборатор Оцінювання усних 2 
 якісного аналізу показників ні роботи, відповідей;  

 інфекційної захворюваності самостійна коротких доповідей з  

 населення, своєчасного робота сучасних питань, що  

 проведення відповідних студента розглядаються в рамках  

 профілактичних та  курсу.  

 протиепідемічних заходів.    

4.1.3. Продемонструвати морально- Лаборатор Оцінювання усних 2 
 етичні принципи ставлення до ні роботи, відповідей;  

 живої людини, людського тіла самостійна коротких доповідей з  

 як об’єкта анатомо-клінічних робота сучасних питань, що  

 досліджень. студента розглядаються в рамках  

   курсу.  

 
 

СЕМЕСТР 5, МОДУЛЬ 2 «Спеціальна, клінічна та санітарна мікробіологія» 
Результат навчання 

(1- знати; 2- вміти; 3- комунікація; 
4- автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

Методи оцінювання 
Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з Код Результат навчання 
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  технології) 

викладання і 

навчання 

 дисципліни 

1 Знати 

1.2.1. Державні санітарні норми і 

правила, що регламентують 

роботу лабораторій медичного 

профілю. Біологічні властивості 

умовно-патогенних бактерій. 

Лекція, 

лаборатор 

на робота, 

самостійна 

робота 

Письмова модульна 

контрольна робота №4; 

оцінка індивідуального 

усного опитування, 

письмових тестів, 

виконання результатів 

лабораторних робіт у формі 

протоколів; демонстрація 

професійних практичних 
навичок, іспит 

20 

1.2.2. Біологічна характеристика 

основних  бактеріальних 

патогенів людини та механізми 

їх патогенної дії 

Лекція, 

лаборатор 

на робота, 

самостійна 

робота 

Письмова модульна 

контрольна робота №5; 

оцінка індивідуального 

усного опитування, 

письмових тестів, 

виконання результатів 

лабораторних робіт у формі 

протоколів; демонстрація 

професійних практичних 

навичок, іспит 

20 

1.2.3. Структура і значення 

мікробіотопів і мікробних 

угруповань організму людини, 

вплив мікробіоти на здоров'я 

людини. 

Лекція, 

лаборатор 

на робота, 

самостійна 

робота 

Письмова модульна 

контрольна робота №5; 

оцінка індивідуального 

усного опитування, 

письмових тестів, 

виконання результатів 

лабораторних робіт у формі 

протоколів; демонстрація 

професійних практичних 

навичок, іспит 

20 

2 Вміти 

2.2.1. На основі теоретичних знань 

розробляти алгоритм 

мікробіологічних підходів до 

виділення, ідентифікації та 

диференціювання патогенних та 

умовно-патогенних бактерій. 

Вивчати деякі патогенні 

властивості виділених ізолятів. 

Лекція, 

лаборатор 

на робота, 

самостійна 

робота 

Письмова модульна 

контрольна робота №4; 

оцінка індивідуального 

усного опитування, 

письмових тестів, 

виконання результатів 

лабораторних робіт у формі 

протоколів; демонстрація 

професійних практичних 

навичок 

8 

2.2.2. Визначати чутливість умовно- 

патогенних бактерій до 

антибіотиків та бактеріофагів 

(лікарських).       Інтерпретувати 

результати антибіотикограми за 

визначення чутливості 

Лекція, 

лаборатор 

на робота, 

самостійна 

робота 

Письмова модульна 

контрольна робота №5; 

оцінка індивідуального 

усного опитування, 

письмових тестів, 

виконання результатів 

8 
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 мікроорганізмів до 

антибіотиків. 

 лабораторних робіт у формі 

протоколів; демонстрація 

професійних практичних 

навичок 

 

2.2.3. Оволодіти методами виділення 

санітарнопоказових 

мікроорганізмів води та повітря. 

Аналізувати їх вміст і 

концентрацію; на основі 

отриманих даних приймати 

рішення про можливу 

епідеміологічну небезпеку 

Лаборатор 

на робота, 

самостійна 

робота 

Письмова модульна 

контрольна робота №5; 

оцінка індивідуального 

усного опитування, 

письмових тестів, виконання 

результатів лабораторних 

робіт у формі протоколів; 

демонстрація     професійних 

практичних навичок 

8 

3 Комунікація 

3.2.1. Письмово відображати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

Лаборатор 

на робота, 

самостійна 

робота 

Оцінка індивідуального 

усного опитування, 

письмових тестів. 

6 

4 Автономність та відповідальність 

4.2.1. Знати сучасне професійне 

інформаційне поле 

хвороботворних та умовно- 

патогенних бактерій 

Лабоаторн 

а робота, 

самостійна 

робота 

Оцінка індивідуального 

усного опитування, 

письмових тестів. 

5 

4.2.2. Планувати та реалізувати 

необхідні діагностичні 

лабораторні алгоритми для 

виділення та ідентифікації 

збудників; інтерпретувати 

отримані результати; нести 

відповідальність за всі етапи 

роботи. 

Лаборатор 

на робота, 

самостійна 

робота 

Оцінка індивідуального 

усного опитування, 

письмових тестів. 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

СЕМЕСТР 4, МОДУЛЬ 1. «Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. 

Інфекція. Імунітет. Загальна та спеціальна вірусологія». 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.1

.1
 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

2
.1

.1
 

2
.1

.2
 

2
.1

.3
 

3
.1

.1
 

4
.1

.1
 

4
.1

.2
 

4
.1

.3
 

ПРН 17. Аналізувати епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та 

локальної профілактики інфекційних захворювань. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПРН 19. Оцінювати вплив навколишнього середовища 

на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу 

за стандартними методиками. 

    
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

СЕМЕСТР 5, МОДУЛЬ 2 «Спеціальна, клінічна та санітарна 

мікробіологія» 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.2

.1
 

1
.2

.2
 

1
.2

.3
 

2
.2

.1
 

2
.2

.2
 

2
.2

.3
 

3
.2

.1
 

4
.2

.1
 

4
.2

.2
 

ПРН 17. Аналізувати епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та 

локальної профілактики інфекційних 15 захворювань. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПРН 19. Оцінювати вплив навколишнього середовища 

на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу 

за стандартними методиками 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
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7. Схема формування оцінки. 

СЕМЕСТР 4, МОДУЛЬ 1 – ВСЬОГО 100 балів (ІСПИТ) 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна 

Змістового модуля 1) – 10/5 балів 

робота 1 – РН 1.1.1, 2.1.1 (блок тем 

2. Модульна контрольна 

Змістового модуля 2) – 10/5 балів 
робота 2 – РН 1.1.2, 2.1.2 (блок тем 

3. Модульна контрольна 
Змістового модуля 3) – 10/5 балів 

робота 3 – РН 1.1.3, 2.1.3 (блок тем 

4. Короткі доповіді з сучасних проблем мікробіології, вірусології та 

імунології – РН 1.1.1 - 4.1.3 – 5/ 2,5 балів 

5. Виконання результатів лабораторних робіт у формі протоколів – 

РН 1.1.1 - 2.1.3 – 5/ 2,5 балів 

6. Усні відповіді - РН 1.1.1. – 4.1.3. – 5  / 2,5 балів 

7. Письмові тести – РН 1.1.1 - 2.1.3 – 10/5 балів 

8. Демонстрація професійних практичних навичок – РН 1.1.1 - 2.1.3 

– 5/ 2,5 балів 
 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Іспит (макс/мін) – 40 балів/ 24 бали 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента у цілому, підсумковою 

формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума 

оцінок/балів за всіма успішно оціненими результатами навчання під час 

семестру (оцінки нижче від мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються) та оцінка, що отримана під час іспиту. Мінімальний 

пороговий рівень оцінки за кожним запланованим результатом навчання не 

може бути нижчим за 50 % від максимально можливої кількості балів. Якщо 

оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального порогового рівня (60 % 

від максимально можливої для визначеної форми контролю кількості балів), 

то бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються рівними 

нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 

Форма проведення іспиту – письмова, вид завдань - тестові завдання. 

Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 

1.1.1-1.1.3 (Блок тем МОДУЛЮ 1). Максимальна кількість балів, які можуть 

бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки з освітнього компоненту є єдиним в 

Університеті та становить 60 % від максимально можливої кількості балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної 

оцінки не допускається. 
 

Умови допуску до іспиту: 
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Обов’язковою умовою для допуску до іспиту є виконання всіх лабораторних 

занять та письмових тестів, написання всіх модульних контрольних робіт, а 

також коротких доповідей (усних і письмових) із сучасних проблем 

мікробіології, вірусології та імунології. До іспиту не допускаються студенти, 

які за семестр набрали менше 20 балів. 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1, 2, 3 виконуються наприкінці 

тематичних лекцій та лабораторних занять із Змістових модулів 1, 2, 3 

відповідно. Оцінювання результатів лабораторних робіт у формі протоколів 

та письмових тестів здійснюється під час лабораторних занять із Змістових 

модулів 1, 2, 3. Оцінювання коротких доповідей із сучасних проблем 

мікробіології, вірусології та імунології здійснюється після закінчення 

тематичних лекцій та лабораторних занять із Змістових модулів 1, 2, 3. 

Оцінювання усних відповідей та професійних практичних навичок 

проводяться протягом семестру, під час лабораторних занять. 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

 

 

5 СЕМЕСТР. МОДУЛЬ 2 – ВСЬОГО 100 балів (ІСПИТ). 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 4 – РН 1.2.1, 2.2.1.(блок тем 

Змістового модуля 4) – 15/7.5 балів 

2. Модульна контрольна робота 5 – РН 1.2.2, 1.2.3, 2.2.2, 2.2.3 (блок 

тем Змістового модуля 5) – 15/7.5 балів 

3. Виконання результатів лабораторних робіт у формі протоколів – 

РН 1.2.1 - 2.2.3 – 5/ 2,5 балів 

4. Усні відповіді - РН 1.2.1. – 4.2.2. – 10/5 балів 

5. Письмові тести – РН 1.2.1 – 4.2.2 – 10/5 балів 

6. Демонстрація професійних практичних навичок – РН 1.2.1 - 2.2.3 

– 5/ 2,5 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 
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Іспит (макс/мін) – 40 балів/ 24 бали 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента у цілому, підсумковою 

формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума 

оцінок/балів за всіма успішно оціненими результатами навчання під час 

семестру (оцінки нижче від мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються) та оцінка, що отримана під час іспиту. Мінімальний 

пороговий рівень оцінки за кожним запланованим результатом навчання не 

може бути нижчим за 50 % від максимально можливої кількості балів. Якщо 

оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального порогового рівня (60 % 

від максимально можливої для визначеної форми контролю кількості балів), 

то бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються рівними 

нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 

Форма проведення іспиту – письмова, вид завдань - тестові завдання. 

Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 

1.2.1-1.2.3 (Блок тем МОДУЛЮ 2). Максимальна кількість балів, які можуть 

бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки з освітнього компоненту є єдиним в 

Університеті та становить 60 % від максимально можливої кількості балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної 

оцінки не допускається. 
 

Умови допуску до іспиту: 

Обов’язковою умовою для допуску до іспиту є виконання всіх 

лабораторних занять та письмових тестів, написання всіх модульних 

контрольних робіт. До іспиту не допускаються студенти, які за семестр 

набрали менше 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 4, 5 виконуються наприкінці тематичних 

лекцій та лабораторних занять із Змістових модулів 4, 5, відповідно. 

Оцінювання результатів лабораторних робіт у формі протоколів та 

письмових тестів здійснюється під час лабораторних занять із Змістових 

модулів 4, 5. 

Оцінювання усних відповідей та професійних практичних навичок 

проводяться протягом семестру, під час лабораторних занять. 

 

 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план * 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Назва тем 

Кількість 

годин 

Л
ек

ц
ії

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

н
і 

р
о
б
о
т
и

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

 
4 СЕМЕСТР 

 МОДУЛЬ №1 «Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. 

Імунітет. Загальна і спеціальна вірусологія» 

 

 
1 

Змістовий модуль 1. Предмет і задачі медичної 

мікробіології. Морфологія і структура прокаріотів 

та паразитичних одноклітинних еукаріотів. 

Фізіологія бактерій. Еволюція та класифікація 

мікроорганізмів. Генетика мікроорганізмів. 

Хіміотерапевтичні препарати. Інфекція 

 

 
6 

 

 
12 

 

 
18 

2 Лекція 1. Історія мікробіології. Предмет і задачі 

медичної мікробіології. Морфологія мікроорганізмів. 

Хімічний склад і метаболізм у мікробів. Ріст і 

розмноження мікроорганізмів.  Етологія 

міроорганізмів.  Еволюція мікроорганізмів 

Систематика, класифікація і номенклатура 
мікроорганізмів. 

 

 

2 

  

3 Лекція 2. Генетика мікроорганізмів. Основи 

біотехнології і генної інженерії. Хіміотерапевтичні 

препарати. Антибіотики. 

2   

4 Лекція 3. Інфекційний процес, його види, умови 

виникнення та розвитку. 

2   

 
5 

Лабораторна робота 1. Організація мікробіологічної 

лабораторії. Правила роботи у мікробіологічній 

лабораторії. Методи мікроскопічного дослідження 
мікроорганізмів 

  
2 

 

 

6 

Лабораторна робота 2. Морфологія мікроорганізмів. 

Виготовлення препаратів для світлової мікроскопії. 

Прості методи фарбування. 

  

2 

 

 
7 

Лабораторна робота 3. Фарбування клітин за 

Грамом. Комплексні методи фарбування для 

виявлення особливостей будови клітинної стінки 

бактерій. 

  
2 

 

 

8 

Лабораторна робота 4. Ультраструктура 

бактеріальної клітини. Складні методи фарбування, 

що дозволяють виявити компоненти бактеріальної 

клітини 

  

1 

 

 

9 

Лабораторна робота 5. Фізіологія бактерій. Поживні 

середовища для культивування бактерій. Виділення 

чистої культури мікроорганізмів. 

  

1 

 

10 Лабораторна робота 6. Виділення чистої  1  



14  

 культури (частина   2):   вивчення   властивостей 
отриманих одиничних колоній бактерій 

   

11 
Лабораторна робота 7. Виділення чистої культури 
(Частина 3) 

 
1 

 

12 
Лабораторна робота 8. Хіміотерапевтичні препарати. 

Антибіотики 

 
1 

 

 
13 

Самостійне опрацювання тем, які не входять до 

плану лекцій та лабораторних занять: 

Сучасні тест-cистеми для визначення ферментативної 

активності мікроорганізмів. 

   
4 

 
14 

Міжклітинні комунікації у бактерій (сигнальні 

системи, „відчуття кворуму”) та перспективи 

створення на їх основі антимікробних препаратів 
нового покоління. 

   
4 

 

15 

Практичне використання результатів генно- 

інженерних досліджень в медицині, біології та 

народному господарстві. 

   

4 

 
 

16 

Генетичні методи в діагностиці інфекційних хвороб та 

в ідентифікації бактерій: сіквенс ДНК, полімеразна 

ланцюгова реакція, гібридизація нуклеїнових кислот, 

визначення довжини фрагментів нуклеїнових кислот 

та ін. 

   
 

6 

17 
Модульна контрольна робота 1  1  

 
 

18 

Змістовий модуль 2. Будова та функції імунної 

системи. Клітинна та гуморальна імунна відповідь. 

Вроджений та адаптивний імунітет. 

Імунопатологія. Принципи імунопрофілактики та 
імунотерапії. Імунологічні методи дослідження. 

 
 

6 

 
 

12 

 
 

18 

 

19 

Лекція 4.Загальні поняття і термінологія в імунології. 

Будова та функції імунної системи. Чинники 

вродженого імунного захисту організму. 

 

2 
  

20 
Лекція 5. Чинники адаптивного імунного захисту 
організму. 

2   

21 Лекція 6. Імунопатологічні стани. Принципи 

імунопрофілактики та імунотерапії. Методи 

імуноаналізу 

2   

22 
Лабораторна робота 9. Вроджений імунітет. Оцінка 

активності лізоциму у біологічних рідинах. 

 
2 

 

 

23 

Лабораторна  робота 10.  Вроджений імунітет. 

Визначення концентрації С-реактивного білка в 
сироватці крові методом латекс-аглютинації. 

  

1 

 

24 
Лабораторна робота 11. Адаптивний імунітет. 

Реакція зв’язування комплементу. 

 
2 

 

 

25 

Лабораторна робота 12. Вроджений імунітет. Оцінка 

фагоцитарної активності нейтрофілів периферичної 

крові. 

 1  

26 
Лабораторна робота 13. Адаптивний імунітет. 

Імуноферментний аналіз. 

 2  
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27 
Лабораторна робота 14. Адаптивний імунітет. 

Імунофенотипування лімфоцитів периферичної крові. 

 1  

 
28 

Лабораторна робота 15. Методи  діагностики 

імунопатологічних станів: імунодефіцит, 

гіперчутливість (алергічні реакції), аутоімунні 

захворювання. 

 1  

 

29 

Лабораторна робота 16. Технології отримання та 

застосування моноклональних антитіл в 

імунопрофілактиці та імунотерапії. 

  

1 
 

 

30 
Самостійне опрацювання тем, які не входять до 

плану лекцій та лабораторних занять: 
Методи оцінки трансплантаційного імунітету 

   

4 

31 
Сучасна класифікація та методологія застосування 

засобів імунопрофілактики 

  
4 

32 
Класифікація та механізми дії імуномодуляторів   

4 

33 
Сучасні тенденції у вакцинології   

6 

34 Модульна контрольна робота 2 
 

1 
 

 
 

35 

Змістовий модуль 3. Характеристика вірусів, 

патогенез, клінічні особливості важливих вірусних 

захворювань людини, новітні лабораторні 

діагностичні методи, епідеміологія та контроль, 

включаючи хіміотерапію та вакцини 

 
 

8 

 
 

16 

 
 

24 

36 Лекція 7 Загальна вірусологія. Морфологія і 
ультраструктура вірусів. Культивування вірусів. 

2 
  

37 
Лекція 8 Медично важливі РНК-геномні віруси. 
Загальна характеристика. 

2   

38 
Лекція 9 Медично важливі ДНК-геномні віруси. 

Загальна характеристика. 

2   

39 
Лекція 10 Лікування та профілактика вірусних 

інфекцій. Вірусний канцерогенез. Пріони. 

2   

40 
Лабораторна робота 17. Морфологія і 

ультраструктура вірусів. 

 
2 

 

 
41 

Лабораторна робота 18. Методи культивування 

вірусів. Культивування вірусів в курячому ембріоні та 

організмі лабораторних тварин. Клітинні культури у 

вірусології. 

  
2 

 

 

42 
Лабораторна робота 19. Ортоміксовіруси та 

Коронавіруси. Постановка реакції гемаглютинації для 
діагностики вірусів. 

  

2 
 

43 
Лабораторна робота 20. Пікорнавіруси. Лабораторна 

діагностика ентеровірусних інфекцій. 

 2  

44 
Лабораторна робота 21. Бактеріофаги, практичне 

використання. 
 2  

45 
Лабораторна робота 22. Лабораторна діагностика 

вірусних гепатитів. 

 2  
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46 

Лабораторна робота 23. Герпес віруси, аденовіруси. 

Лабораторна діагностика герпесу та аденовірусних 

інфекцій. 

 2  

47 
Лабораторна робота 24. Ретровіруси. ВІЛ. 

Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції. 

 1  

48 
Самостійне опрацювання тем, які не входять до 

плану лекцій та лабораторних занять: 

  
24 

 

49 
Підготовка до лабораторних занять та оформлення 

протоколів. 

   

8 

50 
Вірус В19, його значення в патології людини.   

3 

51 
Аденоасоційовані віруси, їх властивості, 

використання в генній інженерії. 

  
3 

52 
Принцип і застосування полімеразної ланцюгової 

реакції в медичній вірусології. 

  
3 

53 
Принцип і застосування реакції зв’язування 

комплементу в медичній вірусології. 

  
2 

54 
Роль вірусів в обміні генетичною інформацією у 

біосфері. 

  
2 

55 
Лізогенія і фагова конверсія3   

3 

56 Модульна контрольна робота 3  1  

 ВСЬОГО: 20 40 60 

 
5 СЕМЕСТР 

 МОДУЛЬ №2 «Спеціальна, клінічна та санітарна мікробіологія» 

 
 

57 

Змістовий модуль 4. Загальна характеристика 

клінічної мікробіології. Внутрішньолікарняні інфекції. 

Стафілококи і стрептококи. Менінгококи і гонококи. 

Ешеріхії. Сальмонели. Шигели. Вібріони. Збудники 
анаеробних інфекцій. Збудники зоонозних інфекцій. 

 
 

6 

 
 

31 

 
 

38 

58 Лекція 11. Основи клінічної мікробіології. 

Внутрішньолікарняні інфекції. 
2 

  

59 
Лекція 12. Патогенні коки. Стафілококи і 

стрептококи. 
2 

  

60 
Лекція 13. Патогенні ентеробактерії. Ешеріхїі, 

сальмонели, шигели. 
2 

  

61 
Лабораторна робота 27. Мікробіологічна діагностика 
госпітальних інфекцій. 

 
3 

 

 
62 

Лабораторна робота 28. Стафілококи і стрептококи. 

Мікробіологічна діагностика захворювань, 

спричинених стафілококами і стрептококами 

  
6 

 

 

63 
Лабораторна робота 29. Менінгококи і гонококи. 

Мікробіологічна діагностика захворювань, 
спричинених менінгококами і гонококами. 

  

3 
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64 

Лабораторна робота 30. Ешеріхії. Мікробіологічна 

діагностика захворювань, спричинених кишковою 

паличкою. 

  

3 
 

 

65 
Лабораторна робота 31. Сальмонели. 

Мікробіологічна  діагностика  черевного тифу, 
паратифів, сальмонельозних гастроентеритів. 

  

3 
 

66 
Лабораторна робота 32. Шигели. Мікробіологічна 

діагностика дизентерії. 

 
3 

 

67 
Лабораторна робота 33. Вібріони. Мікробіологічна 

діагностика холери. 

 
3 

 

 

68 
Лабораторна робота 34. Збудники анаеробних 

інфекцій. Мікробіологічна діагностика анаеробних 
інфекцій. 

  

3 
 

 

69 
Лабораторна робота 35. Збудники зооантропонозних 

інфекцій. Мікробіологічна діагностика 
зооантропонозних інфекцій. 

  

3 
 

70 
Самостійне опрацювання тем, які не входять до 

плану лекцій та лабораторних занять: 

   

71 
Піогенні стрептококи. Ентерококи. Анаеробні 
стафілококи та стрептококи. 

  
4 

72 Загальна характеристика представників родини 

нейссерій: роди Moraxella, Acinetobacter, Kingella, їх 
роль в патології людини. 

   

4 

73 
Сальмонели. Загальна характеристика. Класифікація 

сальмонел за Кауфманом -Уайтом 

  
4 

74 
Порівняльні властивості патогенних найпростіших. 

Збудники амебної дизентерії. 

  
4 

75 
Властивості парагемолітичніих вібріонів. Роль в 

патології людини. 

  
4 

 

76 
Бордетели кашлюка (Bordetella pertussis). Збудники 

гемофільної інфекції (Haemophylus influenzaе). 
Збудники легіонельозу 

   

4 

 
77 

Неспророутворюючі грамнегативні анаеробні бактерії 

родів Bacteroides та Fusobacterium. Анаеробні коки 

родів Peptococcus та Peptostreptococcus. Анаеробні 
бактерії роду Veillonella. 

   
4 

 
78 

Критерії етіологічної ролі умовно-патогенних 

мікроорганізмів, виділених з патогенного вогнища від 

хворого в умовах клініки. Принципи діагностики та 
лікування дисбіозів. 

   
10 

79 Модульна контрольна робота 4  1  

 

 
80 

Змістовий модуль 5. Патогенні плеоморфні форми: 

збудники дифтерії та туберкульозу. Нормофлора 

людини. Спірохети. Патогенні спірили. Рикетсії, 

хламідії, мікоплазми. Патогенні гриби та 

актиноміцети. Патогенні найпростіші. Санітарна 
мікробіологія 

 

 
4 

 

 
19 

 

 
22 

81 Лекція 14. Збудники дифтерії та туберкульозу. 2   
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82 
Лабораторна робота 36. Коринебактерії. 
Мікробіологічна діагностика дифтерії 

 
3 

 

83 
Лабораторна робота 37. Мікобактерії. 
Мікробіологічна діагностика туберкульозу. 

 
3 

 

 

84 

Лабораторна робота 38. Рикетсії, хламідії, 

мікоплазми. Мікробіологічна діагностика рикетсіозів, 

хламідіозів та мікоплазмозів. 

  

3 
 

85 
Лабораторна робота 39. Спірохети. Мікробіологічна 

діагностика спірохетозів. 

 
3 

 

86 
Лабораторна робота 40. Патогенні гриби. 
Мікробіологічна діагностика мікозів. 

 
3 

 

87 
Самостійне опрацювання тем, які не входять до 

плану лекцій та лабораторних занять: 

   

88 Порівняльні властивості рикетсій, мікоплазм та 
хламідій. 

  
6 

 

89 

Загальна характеристика та класифікація звивистих 

форм мікроорганізмів. Патогенні спірили. 

Кампілобактерії та хелікобактерії. 

   

6 

90 
Патогенні гриби   та актиноміцети   (характеристика 
збудників кандидозу, дерматомікозу, актиномікозу). 

  
6 

91 
Лекція 15. Мікробіота організму людини. Санітарна 
мікробіологія. 

2 
  

 

92 

Лабораторна робота 41. Виділення та ідентифікація 

санітарно-показових мікроорганізмів води та закритих 

приміщень. 

  

3 
 

 

93 
Самостійна робота. Санітарно-бактеріологічні 

критерії оцінки водних об’єктів, та повітря закритих 
приміщень 

   

4 

94 Модульна контрольна робота 5  1  

95 ВСЬОГО: 10 50 60 

96 РАЗОМ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 30 90 120 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

240 годин, 8 кредитів ЄКТС. 

 

Загальний обсяг- 240 год., в тому числі: 

Лекції – 30 год. 

Лабораторні роботи -  90 год. 

Самостійна робота – 120 год. 
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10. Всесвітня організація охорони здоров’я http://www.who.int/en/ 

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

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

13. Centers for diseases control and prevention www.cdc.gov 
14. Всесвітня організація охорони здоров’я http: https://www.who.int/ 
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