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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Мікробіологія, вірусологія, імунологія 

Викладач (-і) Погрібна Алла Петрівна 

Контактний телефон викладача 0662727570 

E-mail викладача pogr@ukr.net 

Формат дисципліни Нормативна 

Обсяг дисципліни 255 год, 8,5 кредитів ЄКТС 

Посилання на сайт дистанційного навчання maem.kiev.ua 

Консультації Кожної середи 14.00-15.30 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Мікробіологія, вірусологія, 
імунологія» належить до розділу Загальної 

підготовки навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти другого освітнього 

(магістерського) рівня.  

Предметом навчальної дисципліни є вивчення 
властивостей патогенних представників світу 

мікробів, їх взаємодія з організмом людини, 

механізми розвитку інфекційних захворювань, 

методи їх діагностики, специфічної профілактики та 
лікування.  

3. Мета та цілі курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни 

«Мікробіологія, вірусологія, імунологія» 
випливає із цілей освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів другого 

освітнього (магістерського) рівня вищої освіти  
та визначаються змістом тих системних знань і 

умінь, котрими повинен оволодіти лікар.  

 

Знання, які студенти отримують із навчальної 

дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та 
імунологія», є базовими для блоку дисциплін, що 

забезпечують природничо-наукову і професійно-

практичну підготовку.  
 

4. Результати навчання (компетентності) 

 

По завершенню вивчення дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» студенти повинні  

         знати:   
– Серологчні реакції при інфекційних хворобах; 

– Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень;  

– Хімічне, органолептичне, бактеріологічне дослідження якості продуктів харчування та води.                                                                                                                         
вміти:  

- Оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень за списком 4;  

- Передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людини;  

- Оволодіти сучасними методами мікробіологічних досліджень  при інфекційних хоробах;  

- Аналізувати  принципи  одержання  вакцинних  препаратів,  

методи  їх стандартизації і контролю, практичне використання;  

- Оволодіти принципами виготовлення імунних сироваток, методами іх стандартизації, 

контролю, практине значення;  

- Інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі;  

- Трактувати основні історико-медичні події;  

- Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини, її 

тіла як об’єкта анатомічного та клінічного дослідження.  
Компетентності 

Інтегральна:  

- 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. 

Загальні:   
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасним знаннями; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
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- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  

 Спеціальні (фахові, предметні):  
- знати принципи та системи планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо 

інфекційних хвороб в типових умовах та в умовах епідемічного неблагополуччя на підставі 

результатів аналізу, даних обстеження осередку інфекційних хвороб; 

-       знати профілактичні та протиепідемічні методи організації заходів щодо запобігання 
розповсюдженн я інфекційних хвороб;  

-             знати принципи організації та проведення системи профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних хвороб та запобігання їх розповсюдження в типових умовах та під час 
загострення епідемічної ситуації; 

-            знати методи виявлення та ранньої діагностики інфекційних хвороб, організації первинних 

протиепідемічн их заходів в осередку інфекційних хвороб; 
-          знання основних принципів застосування досліджень з мікробіології, вірусології та імунології. 

                                           

                                             Матриця компетентностей 
№ Компетентність 

 
Знання Уміння Комунікація Автономія 

та 

відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

                                                                  Інтегральна компетентність  

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.  

                                                                       Загальні компетентності  

1 Здатність   

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях  

Мати 

спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання. 

Вміти 

розв'язувати 

складні задачі і 

проблеми, які 

виникають у  

професійній 

діяльності.  

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, знань 

та пояснень, що 

їх обґрунтовують 

до фахівців та 

нефахівців.   

Відповідати за 

прийняття 

рішень у 

складних умовах  

2 Знання та 
розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії  

Мати глибокі 
знання із 

структури 

професійної 

діяльності.  

Вміти 
здійснювати 

професійну 

діяльність, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції знань.  

Здатність 
ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у 

професійній 

діяльності  

Нести  
відповідальність за 

професійний 

розвиток,  

здатність до 

подальшого 

професійного 

навчання з 

високим рівнем 

автономності.  

3 Здатність до 

здійснення 

саморегуляції, 
ведення 

здорового 

способу життя, 

здатність до 

адаптації та дії в 

нової ситуації.  

Знати  

способи 

саморегуляції, 
ведення здорового 

життя.  

Вміти застосувати 

засоби 

саморегуляції, 
вміти вести 

здоровий спосіб 

життя та 

пристосовуватись 

до нових ситуацій 

(обставин) життя 

та діяльності.  

Встановлювати 

відповідні зв’язки 

для досягнення 
результату.  

Нести  

відповідальність за 

здоровий спосіб 
життя та своєчасне 

використання 

методів 

саморегуляції.  
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4 Здатність до 

вибору стратегії 

спілкування; 

здатність 

працювати в 

команді; 

навички 

міжособистісної 
взаємодії    

Знати тактики та 

стратегії 

спілкування, 

закони та способи 

комунікативної 

поведінки  

Вміти обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування для 

забезпечення 

ефективної 

командної роботи  

Використовувати 

стратегії 

спілкування та 

навички 

міжособистісної 

взаємодії  

Нести  

відповідальність за 

вибір та тактику 

способу 

комунікації  

5 Здатність 

спілкуватися 

рідною мовою 

як усно, так і 

письмово; 

здатність 

спілкуватись 

іншою мовою  

Мати досконалі 

знання рідної 

мови та базові 

знання іноземної 

мови  

Вміти 

застосовувати 

знання рідної 

мові, як усно так і 

письмово, вміти 

спілкуватись 

іноземною мовою.  

Використовувати 

при фаховому та 

діловому 

спілкуванні та 

при підготовці 

документів рідну 

мову. 

Використовувати 

іноземну мову у 

професійній  

діяльності   

Нести  

відповідальність 

за вільне 

володіння рідною 

мовою, за 

розвиток 

професійних 

знань.  

6 Навички 
використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій  

Мати глибокі 
знання в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються у 

професійній  

діяльності   

  

  

Вміти 
використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

галузі, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати 
інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності  

Нести  
відповідальність за 

розвиток 

професійних знань 

та умінь.  

7 Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу, 

здатність 

вчитися і бути 

сучасно 

навченим.  

Знати способи 

аналізу, синтезу 

та подальшого 

сучасного 

навчання. 

Вміти проводити 

аналіз інформації, 

приймати 

обгрунтовані 

рішення, вміти 

придбати сучасні 

знання. 

Встановлювати 

відповідні зв’язки 

для досягнення 

цілей. 

Нести  

відповідальність за 

своєчасне набуття 

сучасних знань. 

8 Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 
якість 

виконуваних 

робіт. 

Знати методи 

оцінювання 

показників якості 
діяльності. 

Вміти 

забезпечувати 

якісне виконання 
робіт. 

Встановлювати 

зв’язки для 

забезпечення 
якісного 

виконання робіт. 

Нести 

відповідальність за 

якісне виконання 
робіт. 

9 Визначеність і  

наполегливість 

наполегливі 

щодо 

поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків  

Знати обов'язки та 

шляхи виконання 

поставлених 

завдань  

Вміти визначити 

мету та завдання 

бути 

наполегливим та 

сумлінним при 

виконання 

обов’язків  

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 

обов'язків 

 

Відповідати 

за якісне 

виконання 

поставлених 

завдань  

10 Здатність діяти 

соціально 

відповідно 
громадської 

свідомості  

Знати свої 

соціальні та 

громадські права 
та обов’язки  

Формувати свою 

громадянську 

свідомість, вміти 
діяти  

відповідно до неї  

Здатність донести 

свою громадську 

та соціальну 
позицію  

Відповідати 

за свою 

громадянськ
у позицію та 

діяльність  
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11 Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища.  

  

  

Знати проблеми 

збереження 

навколишнього 

середовища та 

шляхи його 

збереження  

Вміти формувати 

вимоги до себе та 

оточуючих щодо 

збереження 

навколишнього 

середовища  

Вносити 

пропозиції 

відповідним 

органам та 

установам щодо 

заходів до 

збереження та 

охороні 
навколишнього 

середовища  

 

Нести 

відповідальність  

щодо 

виконання 

заходів 

збереження 

навколишньог

о середовища 
в рамках своєї 

компетенції.  

 
№ 
   

Спеціальні компетентності 

1.  Здатність до 

оцінювання 

результатів 

лабораторних 

та 

інструментальн 
их 

досліджень  

Мати  спеціалізовані 

знання про людину, 

ії органи та системи, 

знати стандартної 

методики 

проведення 
лабораторних та 

інструментальн их 

досліджень (за 

списком 4: 

Серологічні реакції 

при інфекційних 

хворобах; Експрес-

тести на вірусні 

захворювання; 

Ампліфікаційні 

методи при 
інфекційних 

хворобах; 

Серологічні реакції 

при аутоімунних 

хворобах; Хімічні та 

бактеріологічні 

дослідження 

біологічних рідин та 

виділень ).  

Вміти аналізувати 

результати 

лабораторних та 

інструментальни 

х досліджень та на їх 

підставі оцінити 
інформацію щодо 

діагнозу хворого (за 

списком 4)  

Обґрунтовано 

призначати та 

оцінювати 

результати 

лабораторних та  

інструментальн их 
досліджень  

(за списком 4).  

Нести 

відповідальність за 

прийняття рішення 

щодо оцінювання  

результатів 

лабораторних та 
інструментальн их 

досліджень  

2.  Здатність до 

планування 

профілактичних  

та  

протиепідемічн 

их заходів щодо 

інфекційних 

хвороб  

Знати принципи та 

системи планування 

профілактичних  

та протиепідемічних 

заходів щодо 

інфекційних хвороб 

в типових умовах та 

в умовах 

епідемічного 

неблагополуччя на 

підставі результатів 

аналізу, даних 
обстеження осередку  

інфекційних хвороб. 

Знати профілактичні 

та протиепідемічні 

методи організації 

заходів щодо 

запобігання 

розповсюдженн я 

інфекційних хвороб.   

Вміти на підставі 

епідеміологічно го 

аналізу, 

використовуючи 

профілактичні та 

протиепідемічні 

методи, планувати 

(складати плани) 

заходів для 

запобігання 

розповсюдженн я 

інфекційних хвороб 
(за списком 2)  

Інформувати 

населення, 

керівників 

відповідних 

установ та 

підприємств щодо 

своєчасного 

проведення 

профілактичних  

та 

протиепідемічних 

заходів, 
проведення 

щеплень, тощо.   

Нести 

відповідальність за 

якісний аналіз 

показників 

інфекційної 

захворюваності 

населення, своєчасне 

проведення 

відповідних 

профілактичних  

та  

протиепідемічних 
заходів.  
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3.  Здатність до 

проведення 

профілактичних  

та  

протиепідемічн 

их заходів щодо 

інфекційних 

хвороб  

Знати принципи 

організації та 

проведення системи 

профілактичних  

Та протиепідемічних 

заходів щодо 

інфекційних хвороб 

та запобігання їх 
розповсюдженн я в 

типових умовах та 

під час загострення 

епідемічної ситуації.  

Знати методи 

виявлення та ранньої 

діагностики 

інфекційних хвороб, 

організації 

первинних 

протиепідемічн их 

заходів в осередку 
інфекційних хвороб.  

Вміти 

організовувати 

проведення 

профілактичних  

та протиепідемічних 

заходів щодо 

інфекційних хвороб 

у закладі охорони 
здоров’я, серед 

закріпленого 

населення та у 

осередках 

інфекційних хвороб 

на підставі 

епідеміологічно го 

аналізу за групами 

ризику, території 

ризику, часу та 

факторів ризику.   

Інформувати 

керівників закладів 

охорони здоров’я, 

місцевої влади 

щодо епідемічної 

ситуації та 

необхідності 

своєчасного та 
якісного 

проведення 

профілактичних  

та 

протиепідемічних 

заходів хвороб у 

закладі охорони 

здоров’я, серед 

закріпленого 

населення та в 

осередках 

інфекційних 
хвороб.  

Нести 

відповідальність за 

якість та 

своєчасність ранньої 

діагностики 

інфекційних хвороб, 

організацію 

ефективних 
профілактичних  

та  

протиепідемічних 

заходів щодо 

запобігання 

розповсюдженн я 

інфекційних хвороб.   

4.  Здатність до 

обробки 

державної, 

соціальної,  

економічної та 

медичної 

інформації  

Знати стандартні 

методи, включаючи  

сучасні комп’ютерні 

інформаційні 

технології, обробки 

державної, 

соціальної та 

медичної інформації  

Вміння визначати 

джерело 

знаходження  

потрібної інформації 

в залежності від її 

типу; уміння 

проводити 

статистичну обробку 

матеріалу та аналіз 

отриманої 

інформації   

Формувати 

висновки на 

підставі аналізу та 

статистичної  

обробки отриманої 

інформації  

Нести 

відповідальність за 

якісне та своєчасне  

виконання 

статистичної 

обробки та аналізу 

отриманої 

інформації  

5.  Здатність до 
оцінки впливу 

соціальноекономі

чних  та 

біологічних 

детермінант на 

стан здоров’я 

індивідуума, 

сім’ї, популяції    

Знати 
соціальноекономічні  

та біологічні 

детермінанти, які 

впливають на 

здоров’я населення; 

види та методи 

профілактики для 

попередження   

негативного впливу 

соціальноекономічни

х  факторів  на 
здоров’я населення 

та його окремих груп  

Вміти розраховувати 
на підставі даних 

епідеміологічни х та 

медикостатистичних 

досліджень  

показники здоров’я 

населення . 

 Вміти оцінювати 

зв’язок та вплив  

соціальноекономічн

их та біологічних 

чинників  на 
здоров’я 

індивідуума, сім’ї, 

популяції  здоров’я  

Вміти планувати 

профілактичні 

заходи щодо 

попередження   

негативного впливу 

соціальноекономічни

х  факторів  на 

здоров’я населення 

та його окремих груп  

Отримувати 
необхідну 

інформацію з 

визначених джерел 

щодо стану 

здоров’я населення 

та його окремих 

груп та 

формулювати 

висновки щодо 

впливу 

соціальноекономіч
них  та біологічних 

чинників  на 

здоров’я населення   

Нести 
відповідальність за 

обґрунтованість  

профілактичних 

заходів щодо  

попередження   

негативного впливу 

соціальноекономічн

их  факторів  на 

здоров’я населення 

та його окремих груп   
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6.  Здатність 

застосовувати  

інтелектуальні 

можливості і 

знання під час 

роботи із 

пацієнтом  

Знати світоглядну  

функцію біоетики у 

формуванні 

громадського 

суспільства та 

історичні аспекти 

концепції «права 

людини»  

Вміти виявляти 

потенційні  

загрози суті живих 

організмів  

Отримувати 

необхідну  

медичну, 

соціальну, 

спеціальну 

інформацію  

Приймати ефективні  

рішення, в тому 

числі і в 

екстремальних 

умовах і нести за них 

відповідальність  

7.  Здатність 

давати медико-

етичну та 

правову оцінку 

конкретних 

випадків з 

позицій 

конфіденційнос 

ті та лікарської 

таємниці при 
вирішенні 

ситуаційних 

задач у хворих 

на 

ВІЛінфекцію.  

Знати Закон України 

«Про протидію 

поширення хвороб, 

зумовлених вірусом 

імунодефіциту 

людини (ВІЛ), 

правовий та 

соціальний захист 

людей, які живуть з  

ВІЛ.»  

Враховувати 

різновиди прав 

людини та 

громадянина  

Застосовувати 

норми та принципи 

біомедичної етики 

та деонтології   

Нести 

відповідальність за 

збереження 

лікарської таємниці.  

 

5. Організація навчання курсу 

 

 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні (семінарські) заняття 120 

Самостійна робота 105 

    
 

    

 

 

Назви змістовнх модулів і тем Кількість годин  

Усього  денна форма 

у тому числі 

    Лекції  Семінари  Практичні  СРС  

1  2  3  4  5  6  

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. 

Загальна і спеціальна вірусологія. 

Змістовий модуль 1. Введення в мікробіологію. 

Тема. Предмет і задачі медичної 

мікробіології. Оригінальні методи 

мікробіологічного дослідження. 

Принципові риси сучасної медичної 

мікробіології. Тенденції її розвитку. Етапи 

розвитку мікробіології. 

 2 - - 2 

Змістовий модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних 

одноклітинних еукаріотів. Фарбування мікроорганізмів. Мікроскопія.  
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Тема 1. Організація бактеріологічної 

лабораторії. Мікроскопія. Барвники і прості 

методи фарбування мікроорганізмів. Морфологія 

бактерій.                           

 - 2 - 3 

Тема 2. Фарбування бактерій за Грамом. 

Структура бактерій, включення, капсула, 

джгутики. Методи їх виявлення. Методи 

виявлення спор та кислотостійких бактерій. 

 - 2 - 3 

Тема 3. Морфологія  спірохет, актиноміцетів, 

грибів, найпростіших, рикетсій, хламідій, 

мікоплазм. 

 - 2 - 2 

Змістовий модуль 3. Фізіологія мікроорганізмів (прокаріотів). Еволюція та класифікація 

мікроорганізмів.  

 Тема 4. Поживні середовища для 

культивування мікроорганізмів. Стерилізація. 

Ріст і розмноження мікроорганізмів. Виділення 

чистих культур  бактерій . 

 - 2  3 

Тема 5. Ріст і розмноження мікроорганізмів. 

Виділення чистих культур бактерій та їх 

ідентифікація . 

 -  2    3 

Тема 6. Виділення чистих культур бактерій  та 

їх ідентифікація  (продовження). 

 -  2  -  2 

Змістовий модуль 5. Мікробіологічні основи антимікробної хіміотерапії. Змістовий   

модуль 6. Інфекція. 

Тема  7. Хіміотерапевтичні препарати. 

Антибіотики. Інфекційний процес, його види, 

умови виникнення та розвитку.   

  2  2  -  3 

Змі стовий модуль 7. Імунна система організму. Реакції неспецифічного захисту організму 

від мікроорганізмів. 

Тема 8. Фактори неспецифічного захисту 

організму від мікроорганізмів. 

 2 2 - 2 

Змістовий модуль 8. Антигени. Антитіла. 

Тема 9. Серологічні реакції. Реакція 

преципітації та нейтралізації.   

 -  2  -  2 

Тема 10. Серологічні реакції. Реакція 

аглютинації. 

  1  2  -  2 

Тема11. Серологічні реакції. Реакція імунного 

лізису. Реакція зв'язування комплементу. 

  1  2  -  2 

Змістовий модуль 9. Реакції імунітету. Імунопатологія. 

Тема 12. Серологічні реакції з мітками. 

 

  -  2  -  2 

Тема 13. Вакцини та імунні сироватки.  1 2 - 2 

Тема 14. Імунопатологія. Оцінка 

імунного статусу організму.   

  2  2  -  3 

Тема 15. Підсумковий контроль засвоєння 

модуля 1 – «Морфологія і фізіологія 

мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.  

   - 2   - 4 

Всього за модуль І 80 10 30  40 

 

Модуль 2 «Загальна і спеціальна вірусологія».  

Змістовий модуль 10. Загальна вірусологія  
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Тема 1. Сучасні методи діагностики 

інфекційних  захворювань.  

 - 2 - 1 

Тема 2. Морфологія і ультраструктура вірусів. 

Культивування вірусів. Індикація вірусної 
репродукції. 

 2 2 - 1 

Тема 3. Бактеріофаги, морфологія і структура. 

Методи якісного і кількісного визначення 

бактеріофагів. 

 - 2 - 1 

Тема 4.Серологічні реакції, які 

використовуються у вірусології.  

 - 2 - 1 

Змістовий модуль 11. Спеціальна вірусологія.  

Тема 5.  Ортоміксовіруси. Лабораторна 

діагностика грипу. 

 1 2 - 2 

Тема 6. Параміксовіруси – віруси парагрипу, 

кору, епідемічного паротиту, респіраторно - 

синцитіальний вірус. 

 - 2 - 2 

Тема 7. Рабдовіруси, властивості вірусів. 

Специфічна профілактика сказу. 

 1 2 - 2 

Тема 8. Пікорнавіруси.  Лабораторна 

діагностика ентеровірусних інфекцій. 

 1 2 - 2 

Тема 9. Ретровіруси. ВІЛ. Лабораторна 

діагностика ВІЛ-інфекції. 

 - 2 - 2 

Тема 10. Інші РНК-геномні віруси ( рео-, рубі-

,корона -, філовіруси). 

 0,5 2 - 2 

Тема 11. Тестовий   контроль за темами 1 – 10.   - 2 - 2 

Тема 12. Збудники вірусних гепатитів. 

Лабораторна діагности вірусних гепатитів А і Е.   

 0,5 2 - 2 

Тема 13. Збудники вірусних гепатитів. Лабо-

раторна діагности вірусних гепатитів В, С і Д. 

 1 2 - 2 

Тема 14. Герпесвіруси. Лабораторна 

діагностика герпесу.   

 1 2 - 2 

Тема 15. Аденовіруси. Лабораторна діагностика 

аденовірусних інфекцій. Поксвіруси. 

 1 2 - 1 

Тема 16. Екологічна група арбовірусів. 

Флавівіруси, буньявіруси та філовіруси. 
Лабораторна діагностика флавівірусних 

інфекцій.   

 - 2 - 2 

Тема 17. Онковіруси.  1 2  2 

Тема 18. Тестовий   контроль за темами 1 – 17.  - 2  2 

Тема 19. Підсумковий контроль практичних 

навичок. 

 - 2  2 

Тема 20. Підсумковий контроль засвоєння 

модуля 2 «Загальна і спеціальна 

вірусологія».  

 - 2 - 4 

Всього за модуль ІІ 85 10 40  35 

 

Модуль 3. Спеціальна, клінічна та екологічна 

мікробіологія.   

Змістовий модуль 12. Патогенні прокаріоти і еукаріоти.  

Тема 1. Стафілококи і стрептококи. 

Мікробіологічна діагностика захворювань, 

спричинених стафілококами і стрептококами. 

 1 2 - 2 
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Тема 2. Менінгококи і гонококи. 

Мікробіологічна діагностика захворювань, 

спричинених менінгококами і гонококами 

 1 2 - 2 

Тема 3. Ешеріхії. Мікробіологічна  діагностика  

захворювань спричинених  кишковою 

паличкою. 

 1 2 - 1 

Тема 4. Сальмонели. Мікробіологічна 

діагностика черевного тифу і паратифів.    

 - 2 - 1 

Тема 5. Сальмонели. Мікробіологічна 

діагностика сальмонельозних гастроентеритів. 

 - 2 - 1 

Тема 6. Шигели. Мікробіологічна діагностика 

дизентерії.   

 1 2 - 1 

Тема 7. Вібріони. Мікробіологічна діагностика 

холери. 

 - 2 - 1 

Тема 8. Коринебактерії. Мікробіологічна 

діагностика дифтерії. 

 2 2 - 1 

Тема 9. Збудник коклюшу. Мікробіологічна 

діагностика коклюшу. Тестовий  контроль за 
темами 1 – 9. 

  2 - 1 

Тема 10. Мікобактерії. Мікробіологічна 

діагностика туберкульозу.   

 2 2 - 1 

Тема 11. Збудники анаеробних інфекцій. 

Мікробіологічна діагностика анаеробної інфекції 

ран.    

 1 2 - 1 

Тема 12. Збудники анаеробних інфекцій. 

Мікробіологічна діагностика правця і ботулізму. 

 - 2 - 1 

Тема 13. Збудники зооантропонозних  інфекцій. 

Мікробіологічна діагностика сибірки і 

бруцельозу. 

- - 2 - 1 

Тема 14. Збудники зооантропонозних інфекцій. 

Мікробіологічна діагностика чуми і туляремії. 

 - 2 - 1 

Тема 15. Рикетсії, хламідії, мікоплазми. 

Мікробіологічна діагностика рікетсіозів, 
хламідіозів та мікоплазмозів. 

 - 2 - 1 

Тема 16. Спірохети . Мікробіологічна 

діагностика сифилісу. 

 1 2 - 1 

Тема 17. Спірохети . Мікробіологічна 

діагностика бореліозів та лептоспірозів. 

 - 2 - 1 

Тема 18. Патогенні гриби. Мікробіологічна 

діагностика мікозів. 

 - 2 - 1 

Змістовий модуль 13. Основи клінічної та екологічної мікробіології   

Тема 19. Нормальна мікрофлора тіла людини.    - 2 - 1 

Тема 20. Клінічна мікробіологія. 

Мікробіологічне дослідження органів дихання, 

крові, ЦНС. 

 - 2 
 

- 1 

Тема21. Клінічна мікробіологія. 

Мікробіологічне дослідження травної і сечо-

статевої систем. 

 - 2 - 1 

Тема22. Внутрішньолікарняні інфекції.  - 2 - 1 

Змістовий модуль 14. Санітарна мікробіологія та вірусологія 

Тема23. Санітарна мікробіологія.  - 2 - 1 

Тема 24. Підсумковий тестовий контроль.   - 2 - 1 
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Тема 25. Підсумковий контроль засвоєння 

модулю 3– „Спеціальна, клінічна та 

екологічна мікробіологія”    

  - 2 - 4 

Всього за модуль ІІІ 90 10 50 - 30 

Всього годин 255 30 120 - 105 

 

 
 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 
 5 семестр  

№ 

з/п  
ТЕМА  Кількість 

годин  

 Модуль 1. Морфологія і фізіологія  мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.     

1.  Значення медичної мікробіології в практичній діяльності лікаря. 

Оригінальні методи мікробіологічного дослідження. Еволюція і 

класифікація мікроорганізмів. Морфологія мікроорганізмів. Хімічний 

склад і метаболізм у мікробів. Ріст і розмноження мікроорганізмів.  

2  

2.  Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики. Вчення про інфекцію.  2  

3.  

  
Історія розвитку імунології. Неспецифічні фактори захисту. Імунна 

система організму. Антигени.  

2  

4.  Антитіла, структура. Класи імуноглобулінів. Взаємодія клітин імунної 

системи в імунній відповіді.  

2  

5. Імунопатологічні реакції. Імунопрофілактика та імунотерапія. 2 

 Всього  10 

  

6 семестр 

 

 

  Модуль 2. Загальна і спеціальна вірусологія.   

1.  Загальна вірусологія. Морфологія і ультраструктура вірусів. 

Культивування вірусів.  

2  

2.  РНК-геномні віруси. Загальна характеристика. Ортоміксовіруси. 

Параміксовіруси. Пікорнавіруси.  

2  

3.  Ретровіруси, загальна характеристика. Онковіруси. ВІЛ.  2  

4.  Віруси гепатитів.  2  

5.  ДНК-геномні віруси. Загальна характеристика. Адено- і герпесвіруси.  2  

  

 Модуль 3. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія.    

6.  Патогенні коки.  2  

7.  Патогенні ентеробактерії.  2  

8.  Збудники дифтерії.  2  

9.  Збудники  туберкульозу. 2  

10. Збудники анаеробних інфекцій. Патогенні спірохети. 2 

 Всього  20 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 5 семестр  

№  

з\п  

Т Е М А  Кількість 

годин  

  Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.     

1.  Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія. Барвники і прості 

методи фарбування мікроорганізмів. Морфологія бактерій.                           

2  

2.  Фарбування бактерій за Грамом. Структура бактерій, включення, капсула, 

джгутики. Методи їх виявлення. Методи виявлення спор та кислотостійких 
бактерій.  

2  

3.  Морфологія  спірохет, актиноміцетів, грибів, найпростіших, рикетсій, хламідій, 

мікоплазм.  

2  

4.  Поживні середовища для культивування мікроорганізмів. Стерилізація. Ріст і 

розмноження мікроорганізмів. Виділення чистих культур  бактерій .  

2  

5.  Ріст і розмноження мікроорганізмів. Виділення чистих культур бактерій та їх 

ідентифікація .  

2  

6.  Виділення чистих культур бактерій  та їх ідентифікація .  2  

7.  Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики.  
Інфекційний процес, його види, умови виникнення та розвитку.   

2  

8.  Фактори неспецифічного захисту організму від мікроорганізмів.  Тестовий 

контроль за темами 1-8.  

2  

9.  Серологічні реакції. Реакція преципітації та нейтралізації.  2  

10.  Серологічні реакції. Реакція аглютинації.  2  

11.  Серологічні реакції. Реакція імунного лізису. Реакція зв'язування комплементу.  2  

12.  Серологічні реакції з мітками.  2  

13.  Вакцини та імунні сироватки.  2  

14.  Імунопатологія. Оцінка імунного статусу організму.   

Тестовий контроль за темами 1-14.  

2  

15.  Підсумковий  модульний контроль  2  

 Модуль 2. Загальна і спеціальна вірусологія.    

16.  Сучасні методи діагностики інфекційних захворювань.  2 

17.  Морфологія і ультраструктура вірусів. Культивування вірусів. Індикація 

вірусної репродукції.  

2 

18.  Бактеріофаги, морфологія і структура. Методи якісного і кількісного визначення 

бактеріофагів.  

2 

19.  Серологічні реакції у вірусології.   2 

20.  Ортоміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу.  2  

21.  Параміксовіруси – віруси парагрипу, кору, епідемічного паротиту, респіраторно 

- синцитіальний вірус.  

2  

22.  Рабдовіруси, властивості вірусів. Специфічна профілактика сказу.  2  

23.  Пікорнавіруси.  Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій.  2  

24.  Ретровіруси. ВІЛ. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції.  2  

25.  Інші РНК-геномні віруси ( рео-, рубі-,корона -, філовіруси).  2  

26.  Тестовий   контроль за темами 1 – 10.  2  

27.  Збудники вірусних гепатитів. Лабораторна діагности вірусних гепатитів А і Е.   2  

28.  Збудники вірусних гепатитів. Лабораторна діагности вірусних гепатитів В, С і Д.  2  

29.  Герпесвіруси. Лабораторна діагностика герпесу.   2  

30.  Аденовіруси. Лабораторна діагностика аденовірусних інфекцій. Поксвіруси.  2  
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31.  Екологічна група арбовірусів. Флавівіруси, буньявіруси та філовіруси. 

Лабораторна діагностика флавівірусних інфекцій.   

2  

32.  Онковіруси.  2  

33.  Тестовий   контроль за темами 1 – 17.  2  

34.  Підсумковий контроль практичних навичок.  2  

35.  Підсумковий  модульний контроль  2  

 Модуль 3. Спеціальна, клінічна та екологічна  мікробіологія.    

36.  Стафілококи і стрептококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, 

спричинених стафілококами і стрептококами.  

2  

37.  Менінгококи і гонококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, 

спричинених менінгококами і гонококами  

2  

38.  
  

Ешеріхії. Мікробіологічна  діагностика  захворювань спричинених  кишковою 
паличкою.  

2  

39.  Сальмонели. Мікробіологічна діагностика черевного тифу і паратифів.    2  

40.  Сальмонели. Мікробіологічна діагностика сальмонельозних гастроентеритів.  2  

41.  Шигели. Мікробіологічна діагностика дизентерії.   2  

42.  Вібріони. Мікробіологічна діагностика холери.  2  

43.  Коринебактерії. Мікробіологічна діагностика дифтерії.  2  

44.  Збудник коклюшу. Мікробіологічна діагностика коклюшу. Тестовий  контроль за 

темами 1 – 9.  

2  

45. Диф.залік 2 

 Всього 90 

  

6 семестр 

 

 

1.  Мікобактерії. Мікробіологічна діагностика туберкульозу.   2  

2.  Збудники анаеробних інфекцій. Мікробіологічна діагностика анаеробної інфекції 

ран.    

2  

3.  Збудники анаеробних інфекцій. Мікробіологічна діагностика правця і ботулізму.    

4.  Збудники зооантропонозних  інфекцій. Мікробіологічна діагностика сибірки і 
бруцельозу.  

2  

5.  Збудники зооантропонозних інфекцій. Мікробіологічна діагностика чуми і 

туляремії.  

2  

6.  Рикетсії, хламідії, мікоплазми. Мікробіологічна діагностика рікетсіозів, 
хламідіозів та мікоплазмозів.  

2  

7.  Спірохети . Мікробіологічна діагностика сифилісу.  2  

8.  Спірохети . Мікробіологічна діагностика бореліозів та лептоспірозів.  2  

9.  Патогенні гриби. Мікробіологічна діагностика мікозів.  2  

10.  Нормальна мікрофлора тіла людини.   2  

11.  Клінічна мікробіологія. Мікробіологічне дослідження органів дихання, крові, 
ЦНС.  

2  

12.  Клінічна мікробіологія. Мікробіологічне дослідження травної і сечо-статевої 

систем.  

2  

13.  Внутрішньолікарняні інфекції.  2  

14.  Санітарна мікробіологія.  2  

15.  Підсумковий модульний  контроль.  2  

 Всього 30 
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 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
 5 семестр  

№  

з/п  

Тема  Кількість 

годин  

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.   

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  

18 

2. Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять :   

2.1. Залежність результатів фарбування мікроорганізмів від їх властивостей. 3 

2.2. Тест -cистеми для визначення ферментативної активності мікроорганізмів. 3 

2.3. Походження і еволюція мікроорганізмів. Основні принципи систематики 

мікроорганізмів. 

3 

2.4. Генетика мікроорганізмів. 3 

2.5. Сучасні тест-системи для визначення чутливості мікробів до антибіотиків. 3 

2.6. Гіперчутливість негайного та уповільненого типу, їх механізми, відмінності. 

Практичне значення. 

3 

3. Підготовка до підсумкового контролю засвоювання  модуля 1 .  4 

                                   Модуль 2. Загальна і спеціальна вірусологія.   

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  

19 

2. Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять :   

2.1. Історія відкриття і головні етапи розвитку вірусології. Внесок вітчизняних 

вчених. Методи вивчення вірусі та їх оцінка. 

4 

2.2. Перспективні напрямки одержання ефективних протигрипозних вакцин. 

Проблеми і перспективи одержання вакцинних препаратів для профілактики 

гепатитів. Сучасні вакцини. 

4 

2.3. Пріони. 4 

3. Підготовка до підсумкового контролю засвоювання  модуля 2. 4 

Модуль 3. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія. 

1.   Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  

14 

2.  Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:    

2.1. Порівняльні властивості патогенних найпростіших. Збудник амебної дизентерії. 2 

2.2. Парагемолітичні вібріони, властивості. Роль в патології людин. 2 

2.3. Гемофілюс інфлюенці. Легіонели. 2 

 Всього 95 

  

6 семестр 

 

2.4. Неспороутворюючі грамнегативні анаеробні бактерії родів:бактероїдів, 

фузобактерій. Анаеробні коки родів Пептококус, Пептострептококус. 

Анаеробні бактерії роду Вейлонела. 

2 

2.5. Роль вітчизняних вчених в одержанні препаратів для специфічної 

профілактики зооантропонозних інфекцій. 

2 

2.6. Патогенні спірили. 2 

3.  Підготовка до контролю засвоювання  модуля 3.   4 
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             Всього  10 

 
 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні (семінарські) заняття 120 

Самостійна робота 105 

6. Система оцінювання курсу 
Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється 

на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний 

контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті 
перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами поточного 

контролю є:  

а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням 
правильної послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної 

ділянки на фотографії чи схемі («розпізнавання»);  

б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  
в) розв’язання типових ситуаційних задач;  

г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на 

фотографіях, макро- і мікропрепаратах;  

д) контроль практичних навичок;  
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.  

Оцінки у національній шкалі («відмінно» – 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, 

«незадовільно» – 2), отримані студентами, виставляються у журналах 

обліку відвідування та успішності академічної групи. 
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену 

(диф.заліку, заліку)  (письмово, усно).   

Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:  

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння 

кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 

чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 

види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку 

з кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені за 

традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 

навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне 

заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за 

Таблицею 1.  

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 

багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком) 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 
 5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137 

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136 
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135 
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134 
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133 
4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132 
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131 
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130 
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129 
4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128 
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127 
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4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126 
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125 
4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124 
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123 
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122 
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121 
4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120 
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос-

татньо 4,52 181 3,99 160 3,47 139 
4,5 180 3,97 159 3,45 138 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 

діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 

діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 

проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 

(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 

обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після 

коми.  

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 

передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 

поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 

лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного 

контролю. 

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 

багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом 

(диференційованим заліком)) 

4-
бал

ьна 

шка
ла 

120-
бальна 

шкала 

4-
бальна 

шкала 

120-
бальна 

шкала 

4-
бальна 

шкала 

120-
бальна 

шкала 

4-
бальна 

шкала 

120-бальна  
шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 

3 
Недостатньо 

4,54 109 3,99 96 3,45 83 
4,5 108 3,95 95 3,41 82 

 

       Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час 

підсумкового контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.  

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) 

заліку: 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 
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       Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – не 

менше 50 балів).  

Кінцева кількість балів, яку студент  набрав з дисципліни визначається як сума 

балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль 

(диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3). 

 
Вимоги до 

письмової 

роботи 

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.  

 ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

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

медичної мікробіології. Основні риси та тенденції розвитку сучасної мікробіології.   

2. Відкриття мікроорганізмів А. Левенгуком. Етапи розвитку мікробіології. Внесок  

Л. Пастера та Р. Коха в мікробіологію.  

3. 2. Становлення основних напрямків мікробіологічної науки. Роль Д.Самойловича,  

Е. Дженера, І. І. Мечнікова, Д. Й. Івановського, П. Ерліха, С.М.Виноградського, Е. 
Беринга, Г. Рамона, Ф.О.Леша, Г. Домагка, О. Флемінга, Д.К.Заболтного, Л.О. 

Зільбера, В. М. Жданова, М.П. Чумакова, Ф. Бернета та інших вчених. Розвиток 

мікробіології в Україні.  

4. 3. Основні відмінності прокаріотів та еукаріотів. Форми бактерій з  дефектом 

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

5. 4. Морфологія і будова бактерій. Роль окремих структур для  життєдіяльності 

бактерій та у патогенезі інфекційних захворювань. Вегетативні форми та спори.  

6. 5. Морфологія рикетсій, хламідій мікоплазм. Методи вивчення їх морфології.  

7. 6. Спірохети (трепонеми, борелії, лептоспіри). Особливості морфології та будови, 

рухливість. Актиноміцети, особливості морфології.  

8. 7. Морфологія і класифікація найпростіших.  

8. Класифікація і морфологія грибів.  
9. Методи мікроскопії. Виготовлення бактеріологічних препаратів. Барвники та 

фарбуючи розчини, прості та складні методи фарбування.  

9. 10. Принципи організації,  апаратура і режим роботи бактеріологічної, 

серологічної та  вірусологічної лабораторій.  

11. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи.  
12. 12. Складні методи фарбування мікроорганізмів. Методика фарбування за Грамом. 

13. Фактори, від яких залежить фарбування мікроорганізмів за Грамом. Практичне 

значення методу фарбування за Грамом.   

13. 14. Типи і механізми живлення мікроорганізмів. Механізми  проникнення 
поживних речовин в бактеріальну клітину.  

14. 15. Хімічний склад мікроорганізмів. Значення складових компонентів.  

15. 16. Поживні середовища, вимоги до них. Класифікація поживних середовищ, які 
використовують у мікробіології.  

16. 17. Поживні середовища, вимоги до них. Класифікація поживних середовищ, які 

використовують у мікробіології.  
17. 18. Дихання мікроорганізмів. Аеробний та анаеробний типи дихання. Ферменти і 

структури клітини, що беруть участь в процесі дихання. Методи вирощування 

анаеробних бактерій.  

19. Ферменти мікроорганізмів, їх роль в обміні речовин. Використання для 
диференціації бактерій. Ферменти патогенності.  

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

розмноження культури бактерій у стаціонарних  умовах.   
21. Бактеріологічний метод дослідження. Принципи виділення чистих культур 

бактерій та їх ідентифікації.  

22. Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми.  

23. Стерилізація, методи, контроль за ефективністю стерилізації. Асептика. 
Антисептика.  
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24. Походження та еволюція мікроорганізмів.  

25. Сучасна класифікація прокаріотів. Основні таксони. Систематика та 
номенклатура бактерій. Вид як основна таксономічна одиниця. Систематика і 

номенклатура бактерій. Основні принципи систематики.  

26. Класифікація бактерій. Характеристика виду.  
27. Матеріальні основи спадковості мікроорганізмів. Генотип і фенотип. Види 

мінливості. Неспадкова мінливість.  

28. Спадкова мінливість. Мутації, їх різновиди. Мутагени фізичні, хімічні, 

біологічні. Генетичні рекомбінації: трансформація,  трансдукція, кон'югація. 
Дисоціація бактерій.  

29. Позахромосомні фактори спадковості бактерій. Плазміди,  їх основні генетичні 

функції. Мігруючі елементи. Інтегрони і суперінтегрони. Роль мутацій, 
рекомбінацій і селекції в еволюції мікробів. Основні фактори еволюції.  

30. Значення генетики у розвитку загальної і медичної мікробіології, вірусології, 

молекулярної біології. Мікробіологічні  основи генної інженерії. Схема одержання 
генних структур  і спадково змінених організмів. Досягнення генної інженерії,  

використання генноінженерних препаратів у медицині.  

31. Хіміотерапія та хіміотерапевтичні препарати. Хіміотерапевтичний індекс.  

Механізм антибактеріальної дії сульфаніламідів.  
22. Роль П. Ерліха та                 Г. Домагка у розвитку вчення про хіміотерапію.  

33. Явище антагонізму мікробів.  

34. Роль вітчизняних мікробіологів у розвитку вчення про антагонізм мікробів.35. 
35.Антибіотики,  характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. 

36. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.  

37. Лікарська стійкість мікробів, механізм утворення стійких  форм.  
38. Методи визначення чутливості мікробів до антибіотиків. Мінімальна 

пригнічувальна (МПК) та мінімальна бактерицидна (МБК) концентрації. 

Практичне значення. Принципи боротьби з лікарською стійкістю мікроорганізмів.  

39. Ускладнення  антибіотикотерапії.  Дисбіоз. 
 Антибіотикорезистентні, антибіотикозалежні та толерантні до антибіотиків 

штами бактерій.   

40. Інфекція. Фактори, що обумовлюють виникнення інфекційного процесу. Роль 
мікроорганізмів в інфекційному процесі. Патогенність, вірулентність, одиниці 

виміру, методи визначення.  Фактори патогенності мікроорганізмів, їх 

характеристика.  

41.Токсини мікробів (екзо- і ендотоксини). Властивості та хімічний склад, 
одержання, вимірювання сили екзотоксинів. Роль  в патогенезі та імуногенезі 

інфекційних захворювань.  

42.Фази розвитку інфекційного процесу. Механізми зараження патогенними 
мікроорганізмами. Бактеріємія, токсинемія, сепсис. Періоди інфекційної хвороби.  

43. Роль макроорганізму в інфекційному процесі. Імунологічна  реактивність 

організму дитини. Вплив навколишнього середовища і соціальних умов на 
виникнення і розвиток інфекційного  процесу у людини. Персистенція бактерій і 

вірусів. Поняття  про рецидив, реінфекцію, суперінфекцію.  

44. Вчення про імунітет. Етапи розвитку імунології. Види імунітету і форми його 

прояву.  
45. Неспецифічні фактори захисту організму від патогенних мікробів. 

Комплемент, його властивості, шляхи активації. Цитокіни. Фагоцитоз, види 

фагоцитуючих клітин. Стадії фагоцитозу. Завершений і незавершений фагоцитоз. 
Вчення про Tooll-рецептори фагоцитів.  

46. Неспецифічні фактори захисту організму від патогенних мікробів. Стадії 

фагоцитозу. Завершений і незавершений фагоцитоз. Вчення про Tooll-рецептори 
фагоцитів.  

47. Імунна система організму, її органи. Роль вилочкової залози в імунній  

відповіді. Клітини імунної системи, їх різновиди, взаємодія  Т-, В-лімфоцитів і 

макрофагів. Їх роль в клітинному і гуморальному імунітеті.  
48. Клітини імунної системи, їх різновиди, взаємодія  Т-, В-лімфоцитів і 

макрофагів. Їх роль в клітинному і гуморальному імунітеті.  
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49. Реакції імунної відповіді, їх характеристика. Клітинна імунна відповідь.   

Закономірності імунної відповіді організму. Фази імунної  відповіді. Імунологічні 
реакції. Імунологічна толерантність,  причини її виникнення. Імунологічна 

пам'ять, її механізм.  

50. Гіперчутливість негайного та уповільненого типу, їх механізми,  відмінності. 
Практичне значення.  

51. Триклітинна система кооперації імунної відповіді. Роль окремих клітин 

імунної системи, їх взаємодія. Інтерлейкіни.   

52. Антигени, їх характеристика. Повноцінні і неповноцінні антигени.  Антигенна  
структура  бактерій.  Практичне  значення  вчення про антигени мікробів. 

Аутоантигени.  

53. Антитіла, їх природа. Місце синтезу, динаміка продукції антитіл.  
Плазмоцити: поняття ”клон плазматичних клітин”. Аутоантитіла.  

54. Антитоксини, їх властивості, механізм дії. Принципи одержання  

антитоксичних сироваток. Одиниці виміру, практичне використання.  
55. Серологічні реакції, їх характеристика, основні типи, практичне використання. 

Реакція аглютинації, її механізм, різновиди.  Практичне використання.  

56.Серологічні реакції. Реакція преципітації, її механізм. Використання в медичній 

практиці. Реакція преципітації в гелі.  
57. Серологічні реакції. Реакції лізису. Реакція зв'язування  комплементу, її 

практичне використання.  

58. Реакції з міченими антитілами або антигенами. Практичне  використання 
реакції імунофлюоресценції (РІФ), імуноферментного та радіоімунного аналізу.  

59. Генетичні методи дослідження (ПЛР, метод ДНК-зондів, імунблотінг, метод 

молекулярної гібрідізації.  
60. Форми і типи імунного реагування. Гуморальна імунна відповідь та її етапи.   

Первинна та вторинна імунна відповідь. Взаємодія клітин імунної системи в 

процесі імунної відповіді.  

61. Реакції імунної відповіді, їх характеристика. Клітинна імунна відповідь.  
Гіперчутливість негайного та уповільненого типу. Механізм розвитку цих реакцій.   

62. Моноклональні антитіла, їх одержання та використання в медичній практиці.   

Імунодефіцитні стани, аутоімунні процеси. Комплексна оцінка імунного статусу 
організму.  

63. Живі вакцини, принципи одержання. Контроль, практичне  використання 

живих вакцин, оцінка ефективності.  

64. Вакцини. Історія одержання. Класифікація вакцин. Корпускулярні, хімічні, 
синтетичні, генноінженерні, антиідіотипові  вакцини, ліпосомальні та 

инкапсульовані, мукозальні, рибосомальні та РНК-вакцини, з трансгенних рослин.  

65. Вакцини. Класифікація вакцин. Генноінженерні, антиідіотипові  вакцини, 
ліпосомальні та інкапсульовані, мукозальні, рибосомальні та РНК-вакцини, з 

трансгенних рослин.  

66. Хімічні вакцини і анатоксини, принципи одержання. Асоційовані вакцини.  
67. Адсорбовані вакцини, принцип «депо».  

68. Анатоксини, їх одержання, очищення, одиниці виміру, використання, оцінка.  

69. Корпускулярні вакцини з убитих мікробів. Принципи одержання, контроль, 

оцінка ефективності.  

 

Перелік практичних навичок для підсумкового контролю 

1. Додержання правил протиепідемічного режиму і техніки  безпеки у 
мікробіологічній лабораторії.   

2. Знезаражування інфікованого матеріалу, антисептична обробка рук, 

контамінованих   досліджуваним матеріалом або культурою мікробів.  
3.Заповнення бланків направлень матеріалу в лабораторію для бактеріологічного, 

вірусологічного  або серологічного дослідження.  

4.Виготовлення препаратів для мікроскопічного дослідження патологічного 
матеріалу (гній, харкотиння, кров, спинномозкова рідина).  

5.Забарвлення препаратів простими методами: водними розчинами фуксину та 
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метиленового синього.  

6.Забарвлення препаратів складними методами: за Грамом, Цілем-Нільсеном, 
Леффлером,   Романовським-Гімза.  

7.Виготовлення препаратів "роздавлена" крапля та "висяча" крапля для 

мікроскопічного дослідження.  
8.Мікроскопія препаратів в світловому мікроскопі з імерсійним об'єктивом.  

9.Диференціація мікроорганізмів за морфологічними і тинкторіальними ознаками.  

10.Вміти готувати до стерилізації посуд, живильні середовища.  

11.Посів досліджуваного матеріалу тампоном, піпеткою і петлею на тверді, 
напіврідкі та рідкі   живильні  середовища.  

12.Виділення чистих культур аеробних та анаеробних бактерій, здійснення 

ідентифікації за  морфологічними, тинкторіальними, культуральними, 
ферментативними властивостями.  

13.Визначати чутливість мікроорганізмів до антибіотиків.  

14.Вміти поставити, провести облік і оцінити результати реакції аглютинації на 
склі.  

15.Проводити облік та оцінювати результати серологічних реакцій.  

16.Вміти проводити облік і оцінювати результати реакцій преципітації та 

нейтралізації.  
17.Вміти проводити облік і оцінювати результати розгорнутої реакції аглютинації.  

18.Вміти проводити облік і оцінювати результати реакції непрямої гемаглютинації 

(РНГА).  
19.Проводити облік та оцінювати результати реакції зв'язування комплементу. 

20.Проводити облік та оцінювати результати реакції імунофлюоресценції, 

імуноферментного аналізу.  
21.Читання і оцінка бланків з результатами мікробіологічних досліджень.  

22.Здійснювати вірусологічну  роботу: готувати матеріал для вірусологічного 

дослідження, інфікувати курячі ембріони та культури клітин,  визначати наявність 

вірусу в курячому ембріоні за реакцією гемаглютинації, у клітинній культурі за 
цитопатогенною дією, реакцією гемадсорбції та за бляшкоутворенням;  

23.Ставити, проводити облік та оцінювати результати реакцій, вживаних у 

вірусології  
(реакції гальмування гемаглютинації, зв’язування комплементу та нейтралізації 

вірусів);  

24.Визначати і оцінювати колі-титр та колі-індекс води;  

25.Визначати і оцінювати мікробне число води, повітря, грунту.  
  
 

Практичні 

заняття 

Модуль 1 

Аудиторна робота 

Т1-14 80 

Т15. Підсумковий тестовий контроль 20 

СРС 20 

Сума 120 

 Модуль 2 

Т16-34 80 

Т35. Підсумковий тестовий контроль 20 

СРС 20 

Сума 120 

 Модуль 3 

Т36-44 80 

Т45. Підсумковий тестовий контроль 20 

СРС 20 

Сума 120 
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Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 

Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 

опитування, письмове опитування, тести, перевірка 

ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів 
складання 2-х змістових модулів. 

В кінці курсу складається екзамен.  

 

Структура екзаменаційного білета з Мікробіології, вірусології та імунології. 

1. Теоретичне питання 

2. Теоретичне питання 

3. Теоретичне питання 

4. Практичне завдання 

 

Практичне 

завдання 

 

«5» «4» «3» Відповідь за 

білетами практичної 

частини 

За практичне завдання студент 

одержує від 10 до 16 балів, що 

відповідає:  

«5» - 16 балів; 

«4» - 13 балів; 

«3» - 10 балів. 

1 32 26 20 

Теоретична 

частина 

Кількість 

питань 

«5» «4» «3» Усна відповідь за 

білетами, які 

включають 

теоретичну частину 

дисципліни 

За кожну відповідь студент 

одержує від 10 до 16 балів, що 

відповідає: 

«5» - 16 балів; 

«4» - 13 балів; 

«3» - 10 балів. 
1 16 13 10 

2 16 13 10 

3 16 13 10 

сума балів 

 

80 65 50 

 

До екзамену допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені 

навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів за поточну 

успішність не меншу за мінімальну (72).  

Сумарна оцінка за модуль та з дисципліни складається з сумарної оцінки за 

діяльність на поточних заняттях та підсумкового контролю знань студента. Поточна 

діяльність оцінюється від 72 до 120 балів. Таким чином, мінімальна кількість балів за 

модуль має становити: 72 + 50 = 122 бали. Максимальна кількість: 120 + 80 = 200 балів.  

 

Шкала оцінювання: 
 

Національна шкала Бальна шкала 

«5» 70-80 

«4» 60-69 

«3» 50-59 

Перелік питань до екзамену 
1. Предмет і задачі медичної мікробіології. 
2. Значення медичної мікробіології в практичній діяльності лікаря.  

3. Еволюція і класифікація мікроорганізмів.  

4. Хімічний склад і метаболізм у мікробів.  

5. Оригінальні методи мікробіологічного дослідження.  
6. Принципові риси сучасної медичної мікробіології. Тенденції її розвитку. 

7. Етапи розвитку мікробіології. 

8. Основні принципи систематики мікроорганізмів. 
9. Генетика мікроорганізмів. 
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10. Рецептори та їх властивості. Класифікація рецепторів та їх завдання. 

11. Організація бактеріологічної лабораторії.  
12. Мікроскопія. Барвники і прості методи фарбування мікроорганізмів.  

13. Морфологія бактерій.     

14. Фарбування бактерій за Грамом.  
15. Залежність результатів фарбування мікроорганізмів від їх властивостей. 

16. Структура бактерій, включення, капсула, джгутики. Методи їх виявлення.  

17. Методи виявлення спор та кислотостійких бактерій.    

18. Морфологія  спірохет, актиноміцетів, грибів, найпростіших, рикетсій, хламідій, 
мікоплазм. 

19. Тест -cистеми для визначення ферментативної активності мікроорганізмів. 

20. Поживні середовища для культивування мікроорганізмів.  
21. Стерилізація, методи стерилізації.  

22. Ріст і розмноження мікроорганізмів. 

23. Виділення чистих культур  бактерій .     
24. Ріст і розмноження мікроорганізмів.  

25. Виділення чистих культур бактерій та їх ідентифікація .  

26. Хіміотерапевтичні препарати.  

27. Антибіотики. 
28.  Інфекційний процес, його види, умови виникнення та розвитку. 

29. Імунна система організму.     
30. Фактори неспецифічного захисту організму від мікроорганізмів. 

31. Серологічні реакції. Реакція преципітації та нейтралізації. 

32. Серологічні реакції. Реакція аглютинації. 

33. Серологічні реакції. Реакція імунного лізису. Реакція зв'язування комплементу. 
34. Серологічні реакції з мітками. 

35. Реакції імунітету. Імунопатологія.  
36. Вакцини та імунні сироватки. 

37. Оцінка імунного статусу організму.   

38. Загальна вірусологія - сучасні методи діагностики інфекційних  захворювань. 
39. Морфологія і ультраструктура вірусів.  

40. Культивування вірусів. 

41. Індикація вірусної репродукції. 
42. Бактеріофаги, морфологія і структура.  

43. Методи якісного і кількісного визначення бактеріофагів.  

44. Серологічні реакції, які використовуються у вірусології. 

45. Спеціальна вірусологія. 
46. Ортоміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу. 

47. Параміксовіруси – віруси парагрипу, кору, епідемічного паротиту, респіраторно - 
синцитіальний вірус. 

48. Рабдовіруси, властивості вірусів.  

49. Специфічна профілактика сказу. 
50. Пікорнавіруси.  Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій. 

51. Ретровіруси. 

52. ВІЛ. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції. 

53. Різноманіття РНК-геномних вірусів ( рео-, рубі-,корона -, філовіруси).   
54. Збудники вірусних гепатитів.  

55. Лабораторна діагности вірусних гепатитів А і Е.  

56. Збудники вірусних гепатитів.  
57. Лабораторна діагности вірусних гепатитів В, С і Д.   

58. Герпесвіруси. Лабораторна діагностика герпесу.  

59. Аденовіруси. Лабораторна діагностика аденовірусних інфекцій.  
60. Поксвіруси.   

61. Екологічна група арбовірусів.  

62. Флавівіруси, буньявіруси та філовіруси.  

63. Лабораторна діагностика флавівірусних інфекцій.  
64. Онковіруси. 
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65. Патогенні прокаріоти і еукаріоти.   
66. Стафілококи і стрептококи.  

67. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених стафілококами і стрептококами. 

68. Менінгококи і гонококи.  
69. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених менінгококами і гонококами. 

70. Ешеріхії. Мікробіологічна  діагностика  захворювань спричинених  кишковою 

паличкою. 

71. Сальмонели. Мікробіологічна діагностика черевного тифу і паратифів. 
72. Мікробіологічна діагностика сальмонельозних гастроентеритів. 

73. Шигели. Мікробіологічна діагностика дизентерії.   

74. Вібріони. Мікробіологічна діагностика холери. 
75. Коринебактерії. Мікробіологічна діагностика дифтерії. 

76. Збудник коклюшу. Мікробіологічна діагностика коклюшу. 

77. Мікобактерії. Мікробіологічна діагностика туберкульозу.   

78. Збудники анаеробних інфекцій.  
79. Мікробіологічна діагностика анаеробної інфекції ран.  

80. Збудники анаеробних інфекцій.  

81. Мікробіологічна діагностика правця і ботулізму.  
82. Збудники зооантропонозних  інфекцій.  

83. Мікробіологічна діагностика сибірки і бруцельозу. 

84. Збудники зооантропонозних інфекцій.  
85. Мікробіологічна діагностика чуми і туляремії.  

86. Рикетсії, хламідії, мікоплазми. 

87. Мікробіологічна діагностика рікетсіозів, хламідіозів та мікоплазмозів.  

88. Спірохети . Мікробіологічна діагностика сифилісу. 
89. Спірохети . Мікробіологічна діагностика бореліозів та лептоспірозів. 

90. Патогенні гриби. Мікробіологічна діагностика мікозів. 

91. Що таке клініча та екологічна мікробіологія.   

92. Нормальна мікрофлора тіла людини. 

93. Мікробіологічне дослідження органів дихання. 

94. Мікробіологічне дослідження крові. 
95. Мікробіологічне дослідження ЦНС. 

96. Мікробіологічне дослідження травної і сечо-статевої систем. 

97. Внутрішньолікарняні інфекції. 
98. Санітарна мікробіологія. 

99. Роль вітчизняних вчених в одержанні препаратів для специфічної профілактики 

зооантропонозних інфекцій. 
 

 

7. Політика курсу 

Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 

опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 

присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 

пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 

методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу. 

8. Рекомендована література 

 




