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1. Загальна інформація про викладачів.  

Поліщук Наталія Миколаївна  

кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри мікробіології, вірусології та імунології.  

Контактна інформація: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31.  Кафедра мікробіології, вірусології та імунології; 

e-mail: natalyapolishchuck23@gmail.com. 

Жеребятьєв Олександр Сергійович  

кандидат медичних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. 

Контактна інформація:  м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31.  Кафедра мікробіології, вірусології та імунології; 

e-mail: a.zherebiatiev@gmail.com 

Єрьоміна Алла Кузьмівна 

кандидат біологічних наук, ст.викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Контактна 

інформація:  м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31.   Кафедра мікробіології, вірусології та імунології; e-mail: 

allaeremina49@gmail.com 

Деген Анна Сергіївна 

асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Контактна інформація:  м. Запоріжжя, вул. 

Сталеварів, 31.   Кафедра мікробіології, вірусології та імунології; e-mail: annadegenjena@gmail.com 

 

2. Назва навчальної дисципліни і кількість кредитів:  

«МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ З МІКРОБІОЛОГІЧНОЮ 

ДІАГНОСТИКОЮ» (20,5 кредитів ECTS, практичних занять – 202 годин, лекцій – 62 години, самостійна 

робота студентів – 351 година). 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни: Вивчення здійснюється у 4–8 семестрах на 

кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ЗДМУ.  

 

            4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни.  

Пререквізіти: Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння навчальних дисциплін з медичної 

біології, медичної та біологічної фізики, анатомії людини, фізіології людини, біологічної та біоорганічної 

хімії, гістології, цитології та ембріології, латинської мови, історії медицини. 

Постреквізіти: Закладає основи для вивчення студентами загальної гігієни, епідеміології, патологічної 

фізіології, патологічної анатомії,  імунології та алергології, інфекційних хвороб, внутрішніх хвороб, 

хірургічних хвороб та дитячих хвороб та інших клінічних дисциплін.  

 

            5. Характеристика навчальної дисципліни. 

5.1 Призначення навчальної дисципліни.  

Лаборант  повинен володіти знаннями щодо біологічних властивостей мікроорганізмів (бактерій, вірусів, 

найпростіших, патогенних мікроскопічних грибів), їх ролі у житті людини, у розвитку захворювань і 

формуванні імунітету; орієнтуватися в особливостях різних фізіологічних груп мікроорганізмів, розуміти 

основні біохімічні процеси і потенційні можливості представників мікробного світу; знати принципи, 

покладені в основу сучасних методів мікробіологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної 

профілактики інфекційних захворювань людини; бути у курсі сучасних досягнень і перспектив в галузі 

прикладної мікробіології. 

 Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

 Інтегральна: 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при виконанні 

досліджень в лабораторіях різного профілю, інтерпретації їх результатів та управлінні роботою лабораторії 

або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки та 

наявність відповідних практичних навичок і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

загальні: 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

спеціальні: 

- здатність здійснювати безпечну професійну практичну діяльність згідно з протоколами, рекомендаціями 
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щодо безпеки та діючим законодавством.  

- здатність здійснювати збір та верифікацію даних, прийом та обробку зразків згідно з протоколами.  

- здатність проводити аналіз зразків та здійснювати валідацію результатів згідно з існуючими протоколами.  

- здатність застосувати сучасні методи та технології дослідження тканин та зразків різного походження у 

лабораторіях різного профілю та розуміння принципів дії цих методів.  

- здатність інтерпретувати результати на основі наукового знання, розуміючи взаємозв’язок між 

результатами аналізу, діагнозом, клінічною інформацією та лікуванням, та представляти і повідомляти 

результати належним чином та документувати конфіденційні дані.  

- здатність застосовувати навички критичного мислення для конструктивного розв’язання проблем.  

- здатність застосовувати навички наукового дослідження для аналізу, оцінювання або розв’язання проблем.  

- готовність виконувати точно та якісно дослідження, удосконалювати методики їх проведення та навчати 

інших 

 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни  

Підготовка «Лаборанта» другого (магістерського) рівня вищої освіти України галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» спеціальностей 224 «Технології медичної діагностики та лікування»  згідно з 

професійними вимогами до випускників медичних закладів вищої освіти. 

 «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою» спрямована на 

поглиблення, вдосконалення і закріплення практичних умінь і навичок, необхідних для професійної 

діяльності майбутніх лаборантів при діагностиці інфекційних захворювань. Мета випливає із цілей 

Стандарту підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом тих 

системних знань та умінь, котрими повинен оволодіти лаборант медицини. Знання, які студенти отримують 

із навчальної дисципліни, є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову та 

професійно-практичну підготовку у подальшому. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

По завершенню вивчення дисципліни студент має: 

Знати: основні поняття: бактеріологічний / вірусологічний / мікологічний  метод діагностики, 

мікроскопічний метод діагностики (методи забарвлення мікроорганізмів), серологічний метод діагностики, 

біологічний метод діагностики, молекулярно-генетичний метод діагностики (полімеразна ланцюгова 

реакція, секвенування), алергічний метод діагностики; нормальна мікрофлора, мікробіоценоз, біотоп, 

бактерії, віруси, найпростіші, патогенні мікроскопічні гриби; структура бактеріальної клітини, морфологія 

вірусів, найпростіших і мікроскопічних грибів, додаткові структури бактеріальної клітини, методи 

забарвлення мазка для виявлення додаткових структур бактеріальної клітини; біологічні властивості 

мікроорганізмів, патогенність, вірулентність, ендотоксин, екзотоксин, ферменти патогенності; анаероби, 

факультативні анаероби, аероби, мікроаерофіли, капнофіли; клон, чиста культура, виділення чистої 

культури мікроорганізмів, колонія мікроорганізмів, фаготип, серотип, біовар мікроорганізмів; живильні 

середовища; серологічні реакції, діагностичні сироватки; генетичні аспекти будови мікроорганізмів; 

інфекційна хвороба, патологічний інфекційний процес, етіологія, патогенез; роль етіологічних факторів, 

факторів ризику та умов у виникненні і розвитку інфекційних хвороб; механізми, шляхи та фактори 

передачі інфекційних хвороб, вхідні ворота інфекції; типи матеріалу для дослідження для виявлення 

збудника інфекційного захворювання, основні живильні середовища, необхідні для виділення збудника 

інфекційної хвороби, умови культивування збудників, хід бактеріологічного дослідження; основні 

механізми формування імунної відповіді організму людини, фагоцитоз, система комплементу, антиген, 

антитіло, антибактеріальний, противірусний імунітет; реакції гіперчутливості, патогенез їх розвитку, 

трансплантаційний імунітет; вакцини, імунопрофілактика, лікувальні сироватки; антибіотики, бактеріофаги; 

санітарно-показові мікроорганізми навколишнього середовища;  стерилізація, дезінфекція, пастеризація, 

асептика, антисептика.  

вміти: визначати сучасні методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та 

специфічної профілактики інфекційних захворювань; інтерпретувати результати мікроскопічних,  

бактеріологічних / вірусологічних / мікологічних, серологічних, алергічних, молекулярно-генетичних  

методів діагностики інфекційного захворювання. 

володіти навичками: безпечної роботи в мікробіологічній лабораторії та в умовах присутності хворого 

на інфекційне захворювання; збирання медичної інформації про стан пацієнта; використання техніки різних 

видів лабораторних досліджень (мікроскопічних, бактеріологічних /вірусологічних /мікологічних, 

серологічних, молекулярно-генетичних, біологічних) в залежності від клінічної картини інфекційного 

захворювання; виділення чистих культур збудників та підтримання їх мікробіологічної чистоти і 

життєздатності;  інтерпретації та документування результатів лабораторних досліджень (мікроскопічних, 
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бактеріологічних / вірусологічних / мікологічних, серологічних; молекулярно-генетичних, біологічних); 

використання сучасних інформаційних технологій та пошуку сучасних джерел довідкового, наукового, 

нормативного характеру застосовуваних для характеристики взаємодії мікро- та макроорганізму; 

застосування сучасних експериментальних методів роботи з біологічними об'єктами в польових і 

лабораторних умовах; застосування  шляхів та направлень якісної специфічної та неспецифічної 

профілактики інфекційних захворювань. 

самостійно вирішувати: обирати метод лабораторного дослідження в залежності від клінічної 

картини інфекційного захворювання; дотримуватись правил професійної етики та деонтології, 

конфіденційності; провадити професійну діяльність відповідно до потреб здоров’я, культурних цінностей та 

традицій населення України; розуміти соціальну значимість та прогнозувати наслідки своєї професійної 

діяльності, готовність нести відповідальність за свої рішення; публікувати результати наукових досліджень, 

в тому числі отриманих особисто, в рецензованих наукових виданнях.  

  

5.4. Зміст навчальної дисципліни.  

Програма навчальної дисципліни складається з 5 розділів і 21 змістових розділів.  

Розділ І. «Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет» складається з 8 змістових 

розділів (135 годин  4,5 кредитів, лекцій – 16, практичних занять – 48, СРС – 71): 

Змістовий розділ 1.1. Введення в мікробіологію. 

Змістовий розділ 1.2. Морфологія і структура прокаріотів. Еволюція та класифікація мікроорганізмів. 

Змістовий розділ 1.3. Фізіологія мікроорганізмів (прокаріотів).  

Змістовий розділ 1.4. Дія хімічних речовин та вплив біологічних факторів на мікроорганізми.  

Змістовий розділ 1.5. Генетика мікроорганізмів 

Екологічна мікробіологія. Дія біологічних факторів на мікроорганізмів. 

Змістовий розділ 1.6. Інфекція. 

Змістовий розділ1.7. Імунна система організму. Реакції неспецифічного та специфічного захисту організму 

від мікроорганізмів. 

Змістовий розділ1.8. Антигени. Антитіла. Реакції імунітету. Імунопатологія. 

Розділ ІІ. «Спеціальна  мікробіологія» складається з 9 змістових розділів  (120 годин 4.0 кредити, лекцій – 

18, практичних занять – 48, СРС – 54): 

Змістовий розділ 2.1. Патогенні коки. 

Змістовий розділ 2.2. Патогенні спірохети та найпростіші. 

Змістовий розділ 2.3. Збудники зоонозних інфекцій. 

Змістовий розділ 2.4. Патогенні анаероби. 

Змістовий розділ 2.5. Грампозитивні неспороутворюючі бактерії. 

Змістовий розділ 2.6. Актиноміцети. Нокардії. Патогенні гриби. 

Змістовий розділ 2.7. Рікетсії. Хламідії. Мікоплазми.  

Змістовий розділ 2.8. Грамнегативні аеробні мікроаерофільні бактерії.  

Змістовий розділ 2.9. Інші патогенні мікроорганізми. 

Розділ IІІ. «Кишкова група бактерій» складається з 1 змістового розділу  (120 годин  4,0 кредитів, лекцій 

– 10, практичних занять – 34, СРС – 76): 

Змістовий розділ 3.1. Кишкова група бактерій. 

Розділ ІV.  «Загальна та спеціальна вірусологія» складається з 2 змістових розділів  (120 годин  4,5 

кредитів, лекцій – 12, практичних занять – 48, СРС – 75): 

Змістовий розділ 4.1. Загальна вірусологія  

Змістовий розділ 4.2. Спеціальна вірусологія 

Розділ V. «Санітарна  мікробіологія та вірусологія» складається з 1 змістового розділу (105 годин  3,5 

кредитів, лекцій – 6, практичних занять – 24,    СРС – 75): 

Змістовий розділ 5.1.  Санітарна  мікробіологія та вірусологія. 

 
5.5. План вивчення навчальної дисципліни.  

№ 

з/п 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість 

годин 

Завдання для самостійної роботи 
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1. МОРФОЛОГІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ 

МІКРООРГАНІЗМІВ 

Бактеріологічна  лабораторія, обладнання і правила 

роботи в ній. Мікроскопічний (бактеріоскопічний) 

метод дослідження мікроорганізмів. Мікроскопія 

готових препаратів-мазків. 

Л – 2 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 14 

год  

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

2. Морфологія мікроорганізмів. Приготування 

препаратів-мазків для мікроскопії. Прості та 

складні методи забарвлення. Складний метод 

забарвлення за Грамом та Цілем-Нільсеном. 

Структура бактеріальної клітини.   Складні методи 

забарвлення і методи виявлення структурних 

елементів бактеріальної клітини (спор, капсул, 

зерен волютину, джгутиків).     

Л – 1,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 10год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

3. Морфологія, структура, методи забарвлення та 

виявлення  спірохет, найпростіших, рикетсій, 

хламідій, мікоплазм, грибів та актиноміцетів. 

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

4. Контроль знань з суброзділу 1 «  Морфологія 

мікроорганізмів». 

ПЗ – 3 год  

5. Живлення мікробів. Поживні середовища для 

культивування мікроорганізмів. Методи 

стерилізації. Обладнання та апаратура. Дезінфекція. 

Асептика та антисептика. 

Л – 1,5 год 

ПЗ – 3 год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

6. Мікробіологічний (бактеріологічний) метод 

дослідження мікробів.Методи виділення чистих 

культур аеробів. 1-й день виділення чистої 

культури. 

ПЗ – 3 год Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

7. Ріст та размноження бактерій. 2-й  день виділення 

чистої культури аеробів. 

ПЗ – 3 год Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

8. Біохімічні властивості мікроорганізмів. Ферменти 

бактерій. 3-й день виділення чистої культури 

аеробів. Дихання бактерій. Методи культивування  

та виділення  чистої культури анаеробів. 

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

9. Хіміопрепарати. Механізми антимікробної дії 

хіміотерапевтичних препаратів. Антибіотики. 

Лікарняна резистентність бактерій і шляхи її 

подолання. Методи визначення 

антибіотикочутливості мікроорганізмів. 

Бактеріофаг. 

Л – 2 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 8год 

 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

10. Генетика мікроорганізмів. Генетичні рекомбінації. 

Модифікаційна мінливість мікроорганізмів. R- і S-

дисоціації. Особливості діагностики  захворювань, 

спричинених мікробами  з фенотипічною 

мінливістю. Методи біотехнології та генної 

інженерії. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 11 

год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

11. Контроль знань з суброзділу 2.  Фізіологія 

мікроорганізмів. 

ПЗ – 3 год  

 

 

12. 

ІНФЕКЦІЯ ТА ІМУНІТЕТ 

Інфекція. Інфекційний процес. Патогенність та 

вірулентність мікроорганізмів. Експериментальна 

інфекція. Методи  зараження лабораторних тварин. 

Л – 2 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 
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13. Імунітет. Імунна система.  Види та форми прояву 

імунітету. Неспецифічні фактори захисту 

організму. 

Л – 1 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

14. Антигени та антитіла. Реакція аглютинації та 

преципітації, їх різновиди. Реакція імунного лізису 

та зв’язування комплементу. Прискорені та 

експрес-методи діагностики. ЛПР (ланцюгово-

полімеразна реакція). 

Л – 1 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

15. Алергія. Реакції гіперчутливості. Сироватки та 

гамаглобуліни. Реакція флокуляції (нейтралізації).  

Л – 2 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 6год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

16. Вакцини. Календар щеплень.   Принципи 

виготовлення  вакцин.  Приготування аутовакцини.   

Імунодефіцитні стани. Імунологічне обстеження 

людини. 

Л – 2 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 5год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

17. Підсумковий  контроль знань розділу І. Морфологія 

і  фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.   

ПЗ – 3 год 

СРС – 4од 

доопрацювання тем за допомогою 

сучасних наукових джерел, 

опрацювання протоколу 

Розділ  І1.  Спеціальна  мікробіологія. 

1 

Лабораторна діагностика захворювань, 

спричинених патогенними стафілококами. 

Л – 0,5 год. 

ПЗ – 3 год.. 

СРС – 5год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

2 

Лабораторна діагностика захворювань, 

спричинених патогенними стрептококками,  

пневмококками та ентерококами. 

Л – 1 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 5год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

3 

Лабораторна діагностика менінгококової та 

гонококової  інфекції. 

Л – 0,5 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 8год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

4 
Контроль знань з суброзділу «Патогенні коки. 

Заняття № 1-3» 

ПЗ – 3 год 

 

 

5 

Лабораторна діагностика дифтерії та кашлюку. Л – 2 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

6 

Лабораторна діагностика туберкульозу. Атипові 

мікобактерії. 

Л – 2 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

7 

Лабораторна діагностика чуми та туляремії, 

бруцельозу та сибірської виразки 

Л – 2 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

8 

 Лабораторна діагностика правцю та газової 

гангрени. 

Л – 1 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

9 

Лабораторна діагностика ботулізму та захворювань, 

спричинених . бактероїдами та фузобактеріями. 

Л – 1 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 
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10 
Контроль знань з суброзділу «Спеціальна 

мікробіологія. Заняття № 5-10»   

ПЗ – 3 год  

11 

Лабораторна діагностика  сифілісу та лептоспірозу. Л – 1 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

12 

Лабораторна діагностика поворотних тифів. 

Характеристика. патогенних найпростіших. 

Лабораторна  діагностика   протозойних інфекцій. 

Л – 1 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

13 

Збудники пеніцильозу, мукорозу та аспергильозу. 

Дріжжеподібні гриби роду Кандида. Принципи 

лабораторної  діагностики мікозів. Актиноміцети. 

Нокардії. Збудники  системних мікозів. Основні 

принципи лабораторної  діагностики 

Л – 2 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 8год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

14 

Загальна характеристика   рікетсій, хламідій та 

мікоплазм. Лабораторна діагностика рікетсіозів, 

рікетсійних лихоманок, хламідіозів та 

мікоплазмозів. 

Л – 2 год. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

15 

Псевдомонади (Синьогнійні палички). Лабораторна 

діагностика   псевдомонадної  інфекції та 

легіонельозів. Гемофільні бактерії (Haemophilus 

influenzae та Haemophilus ducrey).     

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

16 

Підсумковий контроль з розділу ІІ. Спеціальна 

мікробіологія. 

ПЗ – 3 год доопрацювання тем за допомогою 

сучасних наукових джерел, 

опрацювання протоколу 

Розділ  І1І.   Кишкова група бактерій 

 

  1. 

КИШКОВА ГРУПА ЗАХВОРЮВАНЬ 

Загальна характеристика родини Enterobacteriaceae. 

Захворювання, спричинені умовно-патогенними 

ентеробактеріями. Характеристика родини  

Escherichia. Лабораторна діагностика ешерихіозів. 

Л – 2 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 8год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

2. 

Бактеріологічний аналіз та інтерпритація 

отриманих результатів лабораторної діагностики. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

3. 

Характеристика збудників  черевного тифу, 

паратифів А і В.   Класифікація Кауфмана-Уайта. 

Лабдіагностика черевного тифу, паратифів А і В. 

Л – 1,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

4. 

Бактеріологічний аналіз та інтерпритація 

отриманих результатів лабораторної діагностики 

черевного тифу, паратифів А і В. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

5. 

Сальмонельози – харчові токсикоінфекції. 

Лабораторна діагностика. 

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

доопрацювання тем за допомогою 

сучасних наукових джерел, 

опрацювання протоколу 

6. 

Контроль знань з суброзділу 1. «Характеристика 

кишкових захворювань, спричиненних родинами 

Escherichia та Salmonella». 

ПЗ – 3 год  

7. 

Характеристика збудників дизентерії. Лабораторна 

діагностика. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 9год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 
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8. 

Характеристика збудників  холери. Лабораторна 

діагностика. 

Л – 1 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 24 

год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

9. 

Клебсієли. Протей. Лабораторна діагностика 

захворювань, спричинених клебсієлами та протеєм. 

Л – 2 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 6год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

10. 

Лабораторна діагностика кишкового ієрсініозу і 

псевдотуберкульозу. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 9год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

11. 

Лабораторна діагностика захворювань, 

спричинених  кампілобактером, хелікобактером. 

Л – 2 год 

ПЗ – 6 год 

СРС – 6год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

12. 

Підсумковий контроль знань розділу IІІ. Кишкова 

група бактерій. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

доопрацювання тем за допомогою 

сучасних наукових джерел, 

опрацювання протоколу 

Розділ ІV. Загальна та спеціальна вірусологія 

1. 

  Вірусологічна лабораторія. Морфологія і 

ультраструктура вірусів та принципи класифікації. 

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

2. 

Вірусологічні методи дослідження. Культивування 

вірусів у культурі клітин, курячих ембріонах та 

організмі тварин. Індикація вірусної репродукції. 

Взаємодія віруса з клітиною хазяїна. Продуктивна 

та інтегративна інфекції. 

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 10 

год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

3. 

Особливості противірусного імунітету. Клітинний 

та гуморальний імунітет. Неспецифічні фактори 

захисту організму людини при вірусних 

захворюваннях. 

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 5год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

4. 

Особливості вірусних інфекцій. Епідеміологія та 

патогенез вірусних захворювань. Реакції  індикації 

вірусів. Серологічні реакції в діагностиці вірусних 

захворювань (реакції ідентифікації). 

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 8год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

  5. 
Контроль знань з суброзділу 1. «Загальна 

вірусологія». 

ПЗ – 3 год  

6. 

 Спеціальна вірусологія 

Характеристика вірусів грипу, парагрипу, 

аденовірусної,  респіраторно-синцитіальної, ріно-, 

коронавірусної інфекції, у т.ч. COVID-19; рота-,  

реовірусної інфекцій та їх лабораторна діагностика.  

Л – 2 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

7. 

Характеристика збудників і лабораторна 

діагностика паротиту,  кору та краснухи. Вірус 

підгострого склерозуючого паненцефаліту. 

Л – 1 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

8. 

Характеристика збудників і лабораторна 

діагностика вітряної віспи, оперізуючого лишаю 

(герпес-зостер) та натуральної віспи. 

Л – 1 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

9. 

Контроль знань з суброзділу 2. «Вірусні 

захворювання з аерогенним механізмом передачі 

інфекції». 

ПЗ – 3 год  
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10. 

Характеристика збудників  і лабораторна 

діагностика поліомієліту, Коксаки, ЕСНО та 

недиференційованих ентеровірусів. 

Л – 2 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

11. 

 Характеристика вірусів - збудників гепатитів A, B, 

C, D, E, F, G. Лабораторна діагностика. 

Л – 2 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

12. 

Загальна характеристика вірусів родини 

герпесвірусів. Характеристика вірусів і лабораторна 

діагностика вірусів простого герпесу – ВПГ-1 і 

ВПГ-2, вірусів ВПГ- 3, 4, 5, 6, 7, 8 типів. 

Лабораторна діагностика цитомегаловірусної 

інфекції та вірусу Епштейн-Барра. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 8 год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

13. 

Характеристика вірусів, що спричиняють 

арбовірусні інфекції і сказ та  їх лабораторна 

діагностика.   

Л – 2 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

14. 

Віруси імунодефіциту людини (ВІЛ). СНІД. 

Принципи та методи лабораторної діагностики 

СНІДу. 

Л – 2 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 8год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

15. 

Онковіруси. Вірусно-генетична теорія походження 

пухлин. РНК- і ДНК-онковіруси. Імунодіагностика. 

Повільні вірусні інфекції. Пріонові захворювання 

людини та тварин, їх патогенез та лабораторна 

діагностика. 

Л – 2 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 6год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

16. 

Підсумковий контроль знань ІV. Загальна та 

спеціальна вірусологія. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

доопрацювання тем за допомогою 

сучасних наукових джерел, 

опрацювання протоколу 

Розділ V. Санітарна мікробіологія та вірусологія 

1. 

 

Санітарна мікробіологія. Задачі, принципи і методи 

санітарної мікробіології.  Обꞌєкти санітарно-

бактеріологічних досліджень. 

Санітарно-бактеріологічна лабораторія, її функції, 

розташування, обладнання. Правила роботи. 

Л – 1 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 6год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

2. 
Санітарно-показові мікроорганізми, їх біологічні 

властивості.  

Л – 1 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

3. 

Мікрофлора навколишнього середовища та її вплив 

на організм людини. Знешкодження патогенних 

мікроорганізмів у навколишньому середовищі.   

Л – 1 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

4. 

Ґрунт – фактор розповсюдження інфекційних 

захворювань. Санітарно-бактеріологічне 

дослідження ґрунту.  

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 10 

год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

5. 
Санітарно-бактеріологічне дослідження води. 

Схема проведення досліджень. 

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 10 

год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

6. 
Санітарно-бактеріологічне дослідження повітря. 

Схема проведення досліджень. 

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 8год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 
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Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форма навчання: денна. 

 

6. Самостійна робота студента 

Розділ І. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. 

№ Теми  Год. 

1. 
Внесок вітчизняних вчених у розвиток медичної мікробіології, імунології та 

вірусології. 

 6  

2. Винахід  мікроскопа і відкриття мікроорганізмів. 4 

3. 
Виникнення та становлення мікробіології як науки. Праці Л.Пастера, Р.Коха та їх 

школи.   
4 

4. 
Хіміотерапевтичний напрям у мікробіології та медицині (П.Єрліх та інші). Відкриття 

антибіотиків (А.Флемінг та інші). 
8 

5. 
Відкриття вірусів. Становлення вірусології як самостійної науки. Д.Й.Івановський – 

засновник вірусології. 
10 

6. 
Сучасний період розвитку медичної мікробіології. Значення науково- технічного 

прогресу у галузі молекулярної біології, генетики та генетичної інженерії. 
11 

7. 
Зародження імунології як самостійної науки. Відкриття фагоцитозу І.І.Мечніковим. 

Відкриття гуморальних факторів імунітету. 
8 

8. 
Відкриття алергії, методів одержання токсинів, вакцин та інших біологічно активних 

препаратів  останніх поколінь. 
11 

9. Підготовка до підсумкового  контролю  знань розділу І 4 

 Розділ ІІ. Спеціальна мікробіологія.  

1.  Стрептококи пневмонії та скарлатини.  Ентерококи.  Анаеробні стафілококи та 

стрептококи. 

14 

2. Характеристика  представників родини Нейссерій:  моракселла, ацинетобактер, кінгела 

та їх роль в патології людини. 

8 

3. Патогенні спірохети та найпростіші. 8 

4. Патогенні клострідії. Грамнегативні бактерії, що не утворюють спор. 

Бактероїди та фузобактерії. 

9 

5. Актиноміцети. Нокардії. Патогенні гриби. Грамнегативні аеробні мікроаерофільні 

бактерії. Інші патогенні мікроорганізми.  

8 

6. Підготовка до підсумкового   контролю знань розділу ІІ. 4 

                                            Розділ ІІІ. Кишкова група бактерій. 

7. 

Мікрофлора  тіла здорової людини.  Санітарно-

бактеріологічне дослідження змивів з рук та 

предметів. 

Л – 1 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 4 год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

8. Контроль знань з суброзділу 1. 
ПЗ – 3 год  

  9. 
Санітарно-бактеріологічне дослідження харчових 

продуктів. 

Л – 0,5 год 

ПЗ – 3 год 

СРС – 10 

год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

10. 

Санітарно-бактеріологічний контроль лікувально-

профілактичних установ, аптек. Мікрофлора 

лікувальних засобів. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 6год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

11. 
Санітарна вірусологія води, ґрунту, повітря, 

предметів вжитку, харчових продуктів. 

ПЗ – 3 год 

СРС – 9 год 

Опрацювання теми за допомогою 

онлайн-курсу та  сучасних 

наукових джерел,  опрацювання 

протоколу 

12. 
Підсумковий контроль знань  розділу V.  Санітарна  

мікробіологія та вірусологія.   

ПЗ – 3 год 

СРС – 4год 

доопрацювання тем за допомогою 

сучасних наукових джерел, 

опрацювання протоколу 
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1. Експрес-методи лабораторної діагностики патогенних ентеробактерій. Ентеротести. 10 

2. Умовно- патогенні ентеробактерії родів Hafnia, Proteus, Serratia, Enterobacter, 

Edwardsiella, Citrobacter, Erwinia. 

 

6 

3. Біологічні властивості умовно- патогенних сальмонел. Їх роль в патології людини і 

спричиненні лікарняної інфекції. 

6 

4. Біологічні властивості галофільних вібріонів.  6 

5. Лабораторна діагностика галофільної інфекції. 5 

6. Біологічні властивості НАГ- вібріонів.  5 

7. Методи лабораторної діагностики  виявлення  НАГ- вібріонів. 8 

8. Гелікобактер пілорі — роль в етіології  гастритів, дуоденітів, методи 

лабораторної діагностики. 

6 

9. Діагностичні препарати для лабдіагностики кишкових інфекцій. 8 

10. Пошукова робота в Інтернеті з питань лабдіагностики   кишкових інфекцій. 10 

11.  Підготовка до модульного контролю ІІІ.  Кишкова група захворювань. 4 

  Розділ ІV. Загальна та спеціальна вірусологія. 

1. Історія та етапи розвитку вірусології. 4 

 

2. 
Приготування первинних клітинних культур, зараження курячих ембріонів та 

лабораторних тварин вірусним матеріалом. 
6 

3. Фарбування клітинних включень за Романовським - Гімзе, Манном, Бабешем - Негрі, 

Павловським. 4 

4. Серологічні реакції в діагностиці вірусних захворювань (реакції ідентифікації). 8 

  5. Віруси бактерій (бактеріофаг). 3 

  6. Противірусні імунобіологічні препарати. Препарати для лікуваннякоронавірусної 

хвороби  COVID-19. 6 

 7. Лабораторна діагностика вірусів простого герпесу – ВПГ-1 і ВПГ-2, вірусів 

ВПГ- 3, 4, 5, 6, 7, 8 типів.  

6 

  8. Лабдіагностика цитомегаловірусної інфекції та вірусу Епштейн-Барра. 4 

 

9. 
Характеристика вірусів, що спричиняють арбовірусні інфекції. Лабораторна 

діагностика арбовірусних інфекцій.   
4 

 10. Віруси імунодефіцитів (СНІД). Принципи та методи лаб.діагностики. 8 

 11. Онкогенність вірусів. 4 

 

12. 
Повільні вірусні інфекції. Пріонові захворювання людини та тварин, їх 

патогенез та лабораторна діагностика. 
 

2 

 13. Підготовка до підсумкового контролю знань розділу ІV.  Загальна та спеціальна 

вірусологія.  

4 

                                         Розділ V. Санітарна мікробіологія та вірусологія. 

     1. Санітарна мікробіологія та вірусологія. Задачі, принципи і методи санітарної 

мікробіології. Вчення про санітарно-показові мікроорганізми. 

6 

  2. Мікрофлора навколишнього середовища:  води, повітря, грунту. Грунт –фактор 

розповсюдження інфекційних захворювань. 

18 

   3.  Мікрофлора  тіла людини. Дослідження мікрофлори людини. 8 

     4. Санітарно-бактеріологічне дослідження води, повітря, грунту. 14 

     5. 
Санітарно-бактеріологічне дослідження перев'язувального і хірургічного матеріалу на 

стерильність. 
6 

     6. Санітарно-бактеріологічне дослідження змивів з рук та предметів 4 

     7. Санітарна вірусологія води, грунту, повітря, предметів вжитку, харчових продуктів. 9 

     8. 
Розв'язування ситуаційних задач на обчислення санітарно- мікробіологічних показників 

води, повітря, грунту. 
6 

     9. 
Підготовка до підсумкового  контролю знань розділу V. Санітарна мікробіологія та 

вірусологія. 
4 
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7. Список літератури 

7.1. Обов’язкова література: 

1. Лекційний матеріал.  

2. Барер М. Р. Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна 

діагностика та контроль: 19-е видання: у 2 томах. Том 1 / М.Р. Барер, В. Ірвінг, Е. Свонн, Н. Перера.– Киїів: 

ВСВ «Медицина», 2020 – 434 с. 

3. Виноград Н.О. Загальна епідеміологія: навч. посіб. / Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак. — К. : 

ВСВ «Медицина», 2017. — 200 с. 

4. Климнюк C. I. Практична мікробіологія : навч. посіб. / C. I. Климнюк, І.О. Ситник, В.П. Широбоков. – 

Вінниця : Нова книга, 2018. – 576 с 

5. Кузнецова Л.В. Імунологія: підручник / Л.В.Кузнецова, В.Д.Бабаджан, Н.В.Харченко та ін.; за ред. 

Л.В.Кузнецова, В.Д.Бабаджан, Н.В.Харченко. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2013.- 565 с. 

6. Широбоков В.П. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих 

медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / В.П. Широбоков. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 953 с. 

7. Чернишова Л.І. Імунопрофілактика інфекційних хвороб: навч.-метод. Посіб. 2-е видання / Л.І. 

Чернишова, Ф.І. Лапій, А.П. Волоха та ін.— К. : ВСВ «Медицина», 2019. — 320 с. 

7.2. Додаткова література: 

1. Аббас А. К. Основи імунології: функції та розлади імунної системи: 6-е видання / А. К. Аббас, Е. Г. 

Ліхтман, Ш. Пілл.— К. : ВСВ «Медицина», 2020. — 328 с. 

2. Будзанівська І. Г. Вірусологія : підручник / І. Г. Будзанівська, Т. П. Шевченко, Г. В. Коротєєва [та ін.]. – 

Київ : Київ. ун-т, 2019. – 351 с. 

3. Виноград Н.О. Спеціальна епідеміологія: навч. посіб. Друге видання / Н.О. Виноград, З.П. Василишин, 

Л.П. Козак. — К. : ВСВ «Медицина», 2018. — 368 с. 

4. Гудзь С.П. Вірусологія : підручник / С.П. Гудзь, Т.Б. Перетятко, А.А. Галушка. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 536 с.  

5. Дзюблик І.В. Збірник тестових завдань з вірусології: навч. посіб. / І.В.Дзюблик. – Вінниця: Меркьюрі-

Поділля. – 2015.-195 с. 

6. Дзюблик І.В. Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі: збудники, маркери інфекції, 

поширення та лабораторна діагностика : навч. посіб. /  І.В.Дзюблик. –  Суми. – 2018.-238 с. 

7. Дзюблик І.В. Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб : навч.о-

метод. посіб. / І.В. Дзюблик, Н.Г. Горовенко. – К.: : ВСВ «Медицина», 2012.-219 с. 

8. Дзюблик І.В. Культура клітин у медичній вірусології: навч.-метод. Посіб. / Дзюблик І.В., Трохименко 

О.П., Соловйов С.О. - Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2015. - 144 с. 

Дикий  І. Л Мікробіологія: підр. для студ. / І. Л.Дикий, І. Ю.Холупяк, Н. Ю. Шевельова, та ін. 2-е вид.– Х. : 

Профессионал, 2019. – 674 с. 

9. Люта В.А. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: підруч. 

2-е видання / Люта, О.В. Кононов.— К. : ВСВ «Медицина», 2018. — 576 с. 

 

7.3. Інформаційні ресурси 

American Society for Microbiology — http:// asm.org.;  

http://journals.asm.org; (American Society for Microbiology) — http:// asm.org.;  

http://www.news-medical.net/health/Virus-Microbiology-(Russian).aspx;  

http://www.rusmedserv.com/microbiology; http://www. rusmedserv.com/; 

http://rji.ru/immweb.htm; http://www.rji.ru/ruimmr;  

http://www. infections.ru/rus/all/mvb journals.shtml; 

http://dronel.genebee.msu.su/journals/ microb-r.html. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Medical_illustrations_by_Patrick_Lynch 

Збірник тестових завдань з мікробіології, вірусології, імунології, затверджений ЦМК МОЗ України. 

Банк тестових завдань з мікробіології, вірусології, імунології у комп’ютерному варіанті.  

 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

Види: поточний, проміжний, іспит, контроль володіння практичними навичками.  

Методи: тестування та бліц-опитування; розв'язування ситуаційних задач; оцінка і 

трактування клініко-лабораторних та інструментальних обстежень; питання до поточного, 

проміжного контролю і екзамену; контроль практичних навичок. 

http://www.news-medical.net/health/Virus-Microbiology-(Russian).aspx
http://rji.ru/immweb.htm
http://www.rji.ru/ruimmr


12 

 

Оцінка за дисципліну визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), 

проміжного контролю та оцінки з екзамену (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

дисципліни. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного 

розділу, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів (60%), за 

результатами підсумкового модульного контролю - 80 балів (40%).  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям з кожної теми та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.  

ОЦІНКУ “ВІДМІННО” отримує студент, який твердо знає програмовий матеріал, глибоко 

його засвоїв, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді якого тісно 

пов'язується теорія з практикою. При цьому студент не вагається з відповіддю при видозміні 

завдання, вільно справляється з задачами та питаннями другого та третього рівня оцінки знань, 

виявляє знайомство з монографічною літературою, вірно обґрунтовує прийняте рішення, володіє 

елементами лікарської техніки, різносторонніми навиками та прийомами виконання практичних 

робіт. Практичні навички виконує без помилок, вміє в професійній діяльності ефективно 

використовувати набуті знання.  

ОЦІНКУ “ДОБРЕ” отримує студент, який знає програмовий матеріал грамотно і змістовно 

його викладає, який не допускає значних неточностей у відповіді на запитання, правильно 

використовує теоретичні положення при вирішенні практичних запитань і задач, володіє 

необхідними навиками і технікою їх виконання.  

ОЦІНКУ “ЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який знає основний матеріал, але не засвоїв 

його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність 

у викладанні програмового матеріалу і відчуває труднощі при виконанні практичних навиків або 

виконує їх з істотними помилками, з помилками вирішує ситуаційні задачі третього рівня 

контролю знань. 

ОЦІНКУ “НЕЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який не знає значної частини програмового 

матеріалу, допускає значні помилки у його викладанні, невпевнено, з великими труднощами 

виконує практичні навики.   Одним із видів діяльності студента є обов’язкове ведення Практикуму, 

який являється складовою успішної підготовки до практичного заняття. Практикум заповнюється 

студентом та підписується викладачем після завершення практичного заняття. 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в розділі. Конвертація 

проводиться перед підсумковим контролем. 

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем розділу на 

останньому практичному занятті. До підсумкового контролю з розділу допускають студентів, які 

виконали всі види робіт, що передбачені навчальною програмою, та при вивчені розділу набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового контролю 

стандартизована і включає контроль теоретичної і практичної підготовки. 

Екзаменаційний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем під час 

екзаменаційної сесії. До екзамену допускають студентів, які виконали всі види робіт, що 

передбачені навчальною програмою, та при вивчені розділів набрали кількість балів, не меншу за 

мінімальну. Форма проведення екзамену має бути стандартизованою і включати контроль 

теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми екзамену визначаються у робочій 

навчальній програмі. Результати складання екзаменів оцінюються за 200-бальною шкалою 

Університету, чотирибальною шкалою (5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»).  

Оцінювання дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким 

зараховані усі розділи з дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється як середня з поточних 

оцінок, за підсумкові заняття та іспит, на які структурована навчальна дисципліна. 

Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 

критеріями:  

Оцінка за 200-бальною шкалою Оцінка за 4-бальною шкалою 

170-200 балів 5 – відмінно 
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140-169 балів 4 – добре 

110-139 балів 3 – задовільно 

менше 110 балів  2 – незадовільно 

9. Політика навчальної дисципліни  

Політика дисципліни полягає у дотриманні Етичного Кодексу, укладеного 

університетською спільнотою, в якому визначено основні моральні принципи (Кодекс 

корпоративної етики ЗДМУ представлений на сайті http://zsmu.edu.ua)  

Студенти мають відвідати усі лекції і практичні заняття з дисципліни. 

До занять допускаються тільки ті студенти, зовнішній вигляд яких відповідає Правилам 

внутрішнього розпорядку ЗДМУ (у білих халатах і шапочках, у змінному взутті). Поведінка 

студентів на кафедрі має відповідати правилам техніки безпеки, етики і моралі.  

На практичні заняття студенти приходять підготовленими за питаннями теми.  У кінці 

кожного заняття студенти отримують оцінки. Наприкінці вивчення курсу проводиться іспит з 

дисципліни. До нього допускаються ті студенти, в яких у поточній діяльності немає академічної 

заборгованості. Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної начальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
 

http://zsmu.edu.ua/

