


1. Загальна інформація про викладачів.  

Поліщук Наталія Миколаївна  
к.мед.н., 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  
к.мед.н., 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 

к.біол.н., 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 

Матильонок Т.Ю. 

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

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

tetyana.kopteva@gmail.com  

 
2. Назва навчальної дисципліни і кількість кредитів:  

«МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ З МІКРОБІОЛОГІЧНОЮ 

ДІАГНОСТИКОЮ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА» ( 1,0 кредити ECTS , практичних занять – 20, СРС – 
10): 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни: 6 семестр, кафедра 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.  
Проходження виробничої практики надає змогу студентам опанувати знання щодо принципів діагностики 

інфекцій, викликаних патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами, у т.ч., інфекцій, 

обумовлених медичним втручанням.  

 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 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, 
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рекомендаціями 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 і документувати конфіденційні дані; здатність 

застосовувати навички критичного мислення для конструктивного 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 (бакалаврського) 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. Виробнича практика» 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 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, серологічний, біологічний та молекулярно-генетичний методи 

діагностики; біологічні властивості мікроорганізмів; чиста культура, виділення чистої культури 

мікроорганізмів, фаготип, серотип, біовар мікроорганізмів; живильні середовища; серологічні реакції, 

діагностичні сироватки; типи матеріалу для дослідження для виявлення збудника інфекційного 
захворювання; живильні середовища, умови культивування збудників, хід бактеріологічного дослідження.  

вміти: визначати сучасні методи мікробіологічної діагностики та специфічної профілактики 

інфекційних захворювань; інтерпретувати результати мікроскопічних,  бактеріологічних / вірусологічних 
/ мікологічних, серологічних, молекулярно-генетичних  методів діагностики інфекційного захворювання. 

володіти навичками: безпечної роботи в мікробіологічній лабораторії; використання техніки 

різних видів лабораторних досліджень (мікроскопічних, бактеріологічних /вірусологічних /мікологічних, 
серологічних, молекулярно-генетичних, біологічних); виділення чистих культур збудників та підтримання 

їх мікробіологічної чистоти і життєздатності;  інтерпретації та документування результатів лабораторних 

досліджень; використання сучасних інформаційних технологій та пошуку сучасних джерел довідкового, 

наукового, нормативного характеру; застосування сучасних експериментальних методів роботи з 
біологічними об'єктами в лабораторних умовах. 

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.  

 

  5.4. Зміст навчальної дисципліни.  

Програма навчальної дисципліни складається з  І розділу, 1 суброзділу: 

1. Знайомство з виробничими приміщеннями бактеріологічної лабораторії установи. Проходження 
інструктажу з дотримання правил техніки безпеки та санітарно-протиепідемічного режиму в 

бактеріологічній лабораторії. Засвоєння принципів організації робочого місця лаборанта-бактеріолога. 

Основні принципи роботи лаб. обладнання (мікроскопів, термостатів). 
2. Методи дезінфекції та стерилізації, що використовуються в баклабораторії. Знезараження посівів, 

предстерилізаційна обробка та стерилізація лабораторного посуду. 

3.Приготування, стерилізація різних видів поживних середовищ для культивування, виділення та 

ідентифікації аеробних і анаеробних мікроорганізмів, у тому числі середовищ для визначення їх 
біохімічних властивостей і біологічних ознак. Контроль якості виготовлених живильних середовищ. 

4. Приготування та забарвлення препаратів-мазків із патологічного матеріалу (харкотиння, гній, кров, 

сеча, випорожнення, слиз із зіву та т.п.), із бульйонної та агарової культур.  



5. Посів патологічного матеріалу для лабораторного дослідження на поживні середовища 

бактеріологічною петлею, шпателем, тампоном, піпеткою. Методи посіву і збереження музейних штамів 

мікроорганізмів. 
6. Виділення чистих культур аеробних та анаеробних мікроорганізмів, їх ідентифікація за біохімічними і 

біологічними ознаками. Визначення біохімічних ознак мікроорганізмів за допомогою комерційних тест-

систем. 
7.  Визначення чутливості мікроорганізмів до дезінфекційних засобів, антисептичних і антибактеріальних 

препаратів. Робота із комп’ютерною програмою по моніторингу антибіотикорезистентних штамів 

(WHONET). 

8. Облік та інтерпретація результатів лабораторних досліджень при різних інфекційних захворюваннях, 
оформлення відповідей. 

9.  Оформлення, заповнення та ведення обліково-звітної документації (реєстраційних, робочих журналів, 

звітних форм документів). Робота із обліковими комп’ютерними програмами. 
10. Підсумковий контроль знань з розділу І з виробничої практики. 

 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

№ 
з/п 

Назва теми Форми 
організації 

навчання 

та кількість 
годин 

Завдання для самостійної роботи 
 

1 Знайомство з виробничими приміщеннями 

бактеріологічної лабораторії установи. 
Проходження інструктажу з дотримання 

правил техніки безпеки та санітарно-

протиепідемічного режиму в бактеріологічній 
лабораторії. Засвоення принципів організації 

робочого місця лаборанта-бактеріолога. 

Основні принципи роботи лабораторного 

обладнання (мікроскопів, термостатів тощо). 

 

ПЗ – 2 год.. 
 

Опрацювання теми за допомогою онлайн-

курсу «Мікробіологія, вірусологія та 
імунологія з мікробіологічною 

діагностикою» та  сучасних наукових 

джерел,  опрацювання протоколу 

2 Методи дезинфекції та стерилізації, що 

використовуються в бактеріологічній 

лабораторії. Знезараження посівів, 
предстерилізаційна обробка та стерилізація 

лабораторного посуду. 

ПЗ – 2 год.. 

СРС – 1 

Опрацювання теми за допомогою онлайн-

курсу «Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія з мікробіологічною 
діагностикою» та  сучасних наукових 

джерел,  опрацювання протоколу 

3 Приготування, стерилізація різних видів 

поживних середовищ для культивування, 
виділення та ідентифікації аеробних і 

анаеробних мікроорганізмів, у тому числі 

середовищ для визначення їх біохімічних 
властивостей і біологічних ознак. Контроль 

якості виготовлених живильних середовищ. 

ПЗ – 2 год. 

СРС – 2 

Опрацювання теми за допомогою онлайн-

курсу «Мікробіологія, вірусологія та 
імунологія з мікробіологічною 

діагностикою» та  сучасних наукових 

джерел,  опрацювання протоколу 

4 
Приготування та забарвлення препаратів-

мазків із патологічного матеріалу (харкотиння, 

гній, кров, сеча, випорожнення, слиз із зіву та 
т.п.), із бульйонної та агарової культур. 

ПЗ – 2 год. 

СРС – 1 

Опрацювання теми за допомогою онлайн-

курсу «Мікробіологія, вірусологія та 
імунологія з мікробіологічною 

діагностикою» та  сучасних наукових 

джерел,  опрацювання протоколу 

5 Посів патологічного матеріалу для 
лабораторного дослідження на поживні 

середовища бактеріологічною петлею, 

шпателем, тампоном, пипеткою. Посів і 
збереження музейних штамів мікроорганізмів. 

ПЗ – 2 год. 
 

Опрацювання теми за допомогою онлайн-
курсу «Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія з мікробіологічною 

діагностикою» та  сучасних наукових 
джерел,  опрацювання протоколу 

6 Виділення чистих культур аеробних та 

анаеробних мікроорганізмів, їх ідентифікація 

за біохімічними і біологічними ознаками. 
Визначення біохімічних ознак мікроорганізмів 

за допомогою комерційних тест-систем. 

ПЗ – 2 год. 

СРС – 2год 

Опрацювання теми за допомогою онлайн-

курсу «Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія з мікробіологічною 
діагностикою» та  сучасних наукових 

джерел,  опрацювання протоколу 



7 Визначення чутливості мікроорганізмів до 

дезінфекційних засобів, анисептичних і 

антибактеріальних препаратів. Робота із 
комп΄ютерною програмою по моніторингу 

антибіотикорезистентних штамів (WHONET). 

ПЗ – 2 год. 

СРС – 2 

Опрацювання теми за допомогою онлайн-

курсу «Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія з мікробіологічною 
діагностикою» та  сучасних наукових 

джерел,  опрацювання протоколу 

8 
Облік та інтерпретація результатів 

лабораторних досліджень при різних 

інфекційних захворюваннях, оформлення 
відповідей. 

ПЗ – 2 год. 

 

Опрацювання теми за допомогою онлайн-

курсу «Мікробіологія, вірусологія та 
імунологія з мікробіологічною 

діагностикою» та  сучасних наукових 

джерел,  опрацювання протоколу 

9 Оформлення, заповнення та ведення обліково-
звітної документації (реєстраційних, робочих 

журналів, звітних форм документів). Робота із 

обліковими компьютерними програмами. 

ПЗ – 2 год. 
 

Опрацювання теми за допомогою онлайн-
курсу «Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія з мікробіологічною 

діагностикою» та  сучасних наукових 
джерел,  опрацювання протоколу 

10 Підсумковий контроль знань ПЗ – 2 год. 

СРС – 2 

 

Види навчальних занять: практичне, консультація. Форма навчання: денна. 
 

6. Самостійна робота студента  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Асептика й антисептика. Методи і засоби. Дезінфекція. Лабораторне обладнання. 1 

2. Живильні середовища. Призначення. Використання. 1 

3. Морфологія мікроорганізмів. Прості методи фарбування препаратів. 1 

4. Структура бактеріальної клітини. Складні методи фарбування препаратів. 2 

5. 
Ріст, розмноження, живлення бактерій. Методи виділення, культивування, ідентифікації 

аеробних бактерій. 
1 

6. Дихання бактерій. Методи виділення, культивування, ідентифікації анаеробів. 1 

7. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактериальних засобів. 2 

8. 
Підготовка до підсумкового контролю. Заповнення основної звітної документації. 

Щоденника виробничої практики та підсумкового звіту. 
1 

  Разом 10 

7. Список літератури 

7.1. Обов’язкова література: 
1. Лекційний матеріал.  

2. 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 

3. Климнюк C. I. Практична мікробіологія : навч. посіб. / C. I. Климнюк, І.О. Ситник, В.П. Широбоков. 
– Вінниця : Нова книга, 2018. – 576 с 

7.2. Додаткова література: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Будзанівська І. Г. Вірусологія : підручник / І. Г. Будзанівська, Т. П. Шевченко, Г. В. Коротєєва [та 
ін.]. – Київ : Київ. ун-т, 2019. – 351 с.3.  

7.3. Інформаційні ресурси 

1. Міністерство охорони здоров'я України - http://www.moz.gov.ua  
2. Державна служба України з надзвичайних ситуацій - http://www.dsns.gov.ua  

3. Рада національної безпеки та оборони України - http://www.rnbo.gov.ua  

4. Всесвітня організація охорони здоров'я - http://www.who.int  
5. Centers for disefases control and prevention - http://www.cdc 

http://www.moz.gov.ua/
http://www.dsns.gov.ua/
http://www.rnbo.gov.ua/
http://www.who.int/


8. Контроль і оцінка результатів навчання  

Види: поточний, підсумковий контроль володіння практичними навичками.  

Методи: розв'язування ситуаційних задач; оцінка і трактування досліджень; контроль 
практичних навичок. 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно конкретним цілям з кожної 

теми та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. Одним із видів діяльності студента є 
обов’язкове ведення Щоденника переддипломної практики, який заповнюється студентом та 

підписується викладачем. 

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 
різносторонніми навиками та прийомами виконання практичних робіт. Практичні навички виконує без 

помилок.  

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.  
Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем розділу на останньому 

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, також опрацювали Підсумковий звіт. Форма проведення підсумкового контролю 

стандартизована і включає контроль теоретичної і практичної підготовки. 

Оцінювання дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані 
усі розділи з дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється як середня з поточних оцінок та за 

підсумкове заняття. 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 

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 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 практику студенти приходять 

підготовленими за питаннями теми.  У кінці кожного заняття студенти отримують оцінки.  

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/

