
 



 

 



1.Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування 

показників 

Напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна  

форма навчання 

Кількість кредитів  

5.25 

 

 

н  напрям підготовки  «Медицина» 

 спеціальність 223 Медсестринство    

(Сестринська справа) 

,   

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:    

молодший спеціаліст 

 

Денна 

Кількість модулів - 3 Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 158 

5-й 6-й  

Лекції 

 16 20 

Практичні, семінарські 

24 32 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

30 36 

Індивідуальні завдання: 

 

Вид контролю: диф.залік 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: 

 засвоїти сучасні теоретичні основи причин, клінічних ознак, діагностики та профілактики 

спадкових патологій; 

 ознайомитися з морфоанатомічною будовою паразитів людини, життєвим циклом, 

методами діагностики та профілактики паразитарних інвазій. 

Дисципліна вивчається в такій послідовності: 

 цитологічні та молекулярні основи спадковості; 

 закономірності успадкування ознак; 

 спадковість і середовище; 

 спадковість і патологія; 

 медична паразитологія.  

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

 лекції; 

 практичні заняття; 

 самостійна робота студентів (СРС). 

Теми лекцій розкривають проблемні питання розділів медичної біології. 

Практичні заняття передбачають самостійну практичну роботу при: 

 розв’язуванні типових і ситуаційних завдань, що мають медико-біологічне спрямування; 

 застосуванні класичних і сучасних методів діагностики спадкових патологій; 

 застосуванні методів пренатальної діагностики, профілактики спадкових патологій; 

 дослідженні інвазійного матеріалу, визначенні видової належності паразита, патогенного 

впливу, встановленні клінічного діагнозу, методів діагностики та заходів профілактики 

паразитарних інвазій. 

Для визначення рівня підготовки студентів застосовують: комп’ютерні тести, німі 

малюнки, мікро- та макрофотографії, ділові ігри, розв’язування ситуаційних і нетипових завдань; 

дослідження та аналіз макро- і мікропрепаратів збудників і переносників паразитарних хвороб, 

контроль практичних навичок  тощо. 

Предметна (циклова) комісія природничо-наукових дисциплін має право вносити зміни до 

навчальної програми (15 %) залежно від організаційних і технічних можливостей, різних науково-

дослідницьких напрямів, екологічних особливостей регіону, але відповідно до кінцевих цілей 

ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.  

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 предмет і завдання медичної біології; 

 будову клітин прокаріотів та еукаріотів; 

 основні положення клітинної теорії; 

 оптичні системи в біологічних дослідженнях; 

 морфологічні особливості хромосом; 

 основні типи поділу еукаріотичних клітин, їх суть і значення;  

 характеристику періодів мітотичного циклу та фаз мітозу; 

 біологічне значення мітозу;  

 морфофізіологічні особливості статевих клітин; 

 характеристику всіх стадій овогенезу та сперматогенезу; 

 характеристику та біологічне значення мейозу; 

 суть і біологічне значення запліднення; 

 типи дроблення та його механізми; 

 особливості мітотичного циклу бластомерів; 

 будову бластули та її особливості у різних організмів; 

 можливі порушення онтогенезу, що виникають унаслідок дії шкідливих речовин під час 

запліднення і дроблення; 

 типи гаструляції; 

 гісто- та органогенез, механізми їх; 



 негативний вплив мутагенів і тератогенів на формування зародка та плода; 

 роль ДНК і РНК у зберіганні та передачі спадкової інформації; 

 будову гена; 

 роль нуклеїнових кислот у біосинтезі білка; 

 роль спадковості у формуванні нормальних і патологічних ознак; 

 закони спадковості, встановлені Г. Менделем, та їх цитологічне обґрунтування; 

 основні положення теорії Т. Моргана; 

 форми взаємодії алельних та неалельних генів; 

 хромосомне визначення статі; ознаки, зчеплені зі статтю; 

 успадкування груп крові та резус-належності; 

 види мінливості та їх роль у патології людини; 

 генетичну небезпеку забруднення навколишнього середовища; 

 види мутацій: генні, хромосомні, геномні; причини їх виникнення; 

 молекулярні механізми виникненя генних мутацій; 

 мутагенні фактори та їх класифікацію; 

 поняття про мутагени та комутагени; 

 спадкові хвороби людини, причини виникнення їх та механізми розвитку; 

 принципи класифікації спадкових хвороб; 

 генні хвороби людини та причини виникнення їх; 

 хромосомні хвороби людини та причини їх виникнення; 

 мультифакторіальні хвороби; 

 причини та механізми виникнення природжених вад розвитку; 

 методи медичної генетики та застосування їх на практиці; 

 методи масового скринінгу  моногенних  спадкових патологій; 

 основи медико-генетичного консультування; 

 сучасні методи пренатальної діагностики; 

 роль молодших спеціалістів у профілактиці тератогенезу та спадкових патологій;  

 завдання сучасної екології; 

 екологічні фактори; 

 перетворення речовин та  енергії в екосистемах; 

 проблеми охорони природного середовища; 

 морфофізіологічні особливості паразитичних найпростіших, цикли розвитку, шляхи 

інвазій, методи лабораторної діагностики та профілактики сприченених ними захворювань; 

 морфофізіологічні особливості паразитичних гельмінтів, цикли розвитку, шляхи інвазій, 

методи лабораторної діагностики та профілактики гельмінтозів; 

 морфофізіологічні особливості кліщів і комах, цикли розвитку, методи лабораторної 

діагностики та профілактики хвороб, збудниками та переносниками збудників яких вони є.  

 історію розвитку мікробіології та завдання медичної мікробіології на сучасному етапі; 

 правила роботи в бактеріологічній лабораторії; 

 основні методи лабораторних досліджень: бактеріоскопічний, бактеріологічний, 

біологічний та серологічний; 

 основні принципи класифікації мікроорганізмів; 

 морфологію, хімічний склад і фізіологію мікроорганізмів;  

 терміни виживання збудників у навколишньому середовищі; 

 вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми; 

 дезінфекцію та стерилізацію; 

 розуміти суть генотипової та фенотипової мінливості мікроорганізмів; 

 бактеріофаги, пріони; 

 поживні середовища, їх класифікацію; 

 вчення про антибіотики та хіміотерапевтичні препарати; 

 джерела, механізми і чинники передавання збудників інфекційних хвороб; 

 патогенез інфекції; 



 види і форми інфекційного процесу; 

 структуру імунної системи організму людини; 

 основні механізми формування імунної відповіді; 

 препарати для специфічної імунопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб; 

 типи алергійних реакцій та способи їх попередження; 

 мікробіологічні властивості, резистентність, антигенну структуру і класифікацію збудників 

інфекційних хвороб, механізм зараження, патогенез, імунітет; особливості взяття матеріалу 

та методи лабораторної діагностики хвороб, що спричинені патогенними коками, 

представниками родини кишкових бактерій, умовно-патогенними мікроорганізмами, 

збудниками особливо-небезпечних інфекцій, збудниками повітряно-краплинних інфекцій, 

патогенними клостридіями, неклостридіальними анаеробами, патогенними спірохетами, 

рикетсіями, хламідіями, мікоплазмами, патогенними грибами, вірусами тощо; 

 правила техніки безпеки, особистої гігієни і протиепідемічного режиму під час взяття 

патогенного матеріалу, його транспортування, проведення висівання; під час роботи з 

інфікованим матеріалом, культурами мікроорганізмів, обладнанням, пальниками; 

 чинні накази МОЗ України щодо проведення дезінфекції, стерилізації; діагностики, 

специфічної імунопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб; профілактики 

внутрішньолікарняних інфекцій. 

Студенти повинні вміти: 

 користуватися мікроскопом під час вивчення мікропрепаратів; 

 диференціювати клітини в інтерфазі та в періодах мітозу; 

 диференціювати статеві клітини на різних етапах розвитку; 

 розв’язувати задачі з метою моделювання: 

 кодування і декодування спадкової інформації; 

 процесів транскрипції і трансляції; 

 закономірностей моно- та дигібридного схрещування; 

 взаємодії генів; 

 успадкування груп крові та резус-належності; 

 успадкування генів, зчеплених зі статтю; 

 розв’язувати ситуаційні задачі на різні види мінливості; 

 розв’язувати ситуаційні задачі зі спадкової патології; 

 орієнтовно аналізувати мікрофотографії каріотипів людини (нормального й патологічного), 

визначати кількість хромосом, гомологічність їх; 

 розпізнавати форми хромосом, установлювати стать за каріотипом; 

 аналізувати клінічні карти стаціонарних пацієнтів зі спадковою патологією (виявляти 

причину, вид патології, вид мінливості, методи діагностики та лікування); 

 брати зскрібок букального епітелію порожнини рота, знаходити статевий, хроматин;  

 визначати стать і число Х-хромосом у каріотипі за кількістю тілець Барра в інтерфазному 

ядрі;  

 складати та аналізувати родовід; 

 прогнозувати ризик народження хворих дітей у родині пробанда; 

 відбирати групу ризику для скеровування до медико-генетичної консультації (МГК); 

 ідентифікувати за систематичними ознаками представників паразитичних найпростіших; 

 обґрунтовувати методи лабораторної діагностики і основні заходи особистої та громадської 

профілактики хвороб, збудниками яких є найпростіші; 

 ідентифікувати статевозрілих трематод за систематичними ознаками; 

 розпізнавати личинкові стадії трематод — паразитів людини; 

 обґрунтовувати основні заходи особистої та громадської профілактики трематодозів; 

 ідентифікувати статевозрілих цестод за систематичними ознаками;  

 відрізняти зрілі проглотиди та сколекси збудників теніозу та теніаринхозу; 

 ідентифікувати фіни цестод;  

 обґрунтовувати основні заходи особистої та громадської профілактики цестодозів; 

 ідентифікувати статевозрілих нематод за систематичними ознаками; 



 відрізняти самців паразитичних нематод від самок; 

 обґрунтовувати основні заходи особистої та громадської профілактики нематодозів; 

 визначати належність представників членистоногих до класу павукоподібних та класу 

комах; 

 ідентифікувати за систематичними ознаками імаго кліщів та комах; 

 обґрунтовувати заходи особистої та громадської профілактики хвороб, збудників яких 

переносять кліщі та комахи. 

 організовувати робоче місце;  

 виготовляти мазки-препарати з агарової і бульйонної культур; 

 виготовляти мазки-препарати з патогенного матеріалу: крові, харкотиння, гною; 

 фарбувати мазки простими і складними методами; 

 визначати основні морфологічні і тинкторіальні властивості збудників інфекційних хвороб, 

працювати з мікроскопом; 

 готувати посуд до стерилізації та стерилізувати;  

 проводити контроль стерилізації з допомогою фізичних, хімічних і біологічних тестів; 

 виготовляти дезінфекційні розчини; 

 здійснювати дезінфекцію піпеток, предметних і покривних скелець, посуду, патологічного 

матеріалу, робочого місця, рук; 

 аналізувати антибіотикограму; 

 проводити взяття матеріалу для дослідження у разі різних інфекційних хвороб та санітарно-

бактеріологічних досліджень; 

 оформляти супровідну документацію; 

 транспортувати інфікований (заразний) матеріал до лабораторії; 

 проводити первинний висівання досліджуваного матеріалу на поживні (живильні) 

середовища; 

 дотримувати правил техніки безпеки і охорони праці під час роботи з електроапаратурою 

для стерилізації, використання дезінфекційних речовин; 

 дотримувати правил техніки безпеки, особистої гігієни і протиепідемічного режиму під час 

взяття патогенного матеріалу, його транспортування, проведення висівання; під час роботи 

з інфікованим матеріалом, культурами мікроорганізмів, обладнанням, пальниками тощо. 

Студенти мають бути поінформовані про: 

 етапи розвитку, досягнення медичної біології та значення її для теорії і практики медицини; 

 сучасні методи цитологічного аналізу хромосом (in situ, FISH-метод тощо); 

 медичні аспекти генної інженерії та біотехнології; 

 зміст і значення хромосомної карти людини; 

 кількісну і якісну специфіку прояву генів в ознаках людини;  

 екологічні та медико-біологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС; 

 комутагени і десмутагени; 

 частоту генних і хромосомних хвороб в Україні; 

 ДНК-діагностику, картування генів та інші сучасні методи молекулярної та біохімічної 

діагностики; 

 методи генетичного моніторингу; 

 сучасні принципи і можливості лікування та профілактики спадкових патологій; 

 генетичну патологію та канцерогенез; 

 мітохондріальні хвороби; 

 розташування закладів медико-генетичних консультацій в Україні; 

 досягнення генної та клітинної терапії спадкових хвороб; 

 сучасні методи дослідження паразитарних інвазій; 

 сучасні всесвітні міграційні процеси та поширення протозойних інвазій в Україні; 

 екологічний і санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни. 

 досягнення медицини; 

 сучасні препарати для профілактики і терапії інфекційних хвороб; 



 нові чинні накази МОЗ України та обласного управління охорони здоров’я; 

 екологічний і санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 

№з
/п Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р 

       

 Модуль 1. Медична біологія 

1. 

 

Структурно-функціональна організація клітини. 

Розмноження на клітинному рівні. 
4 2 2   

2. Основи генетики. 8 2 6   

3. Спадковість і мінливість організмів. 4 2 2   

4. Методи дослідження спадковості людини.Спадкові 

хвороби. 
8 2 6   

5. Медична протозоологія. Найпростіші — паразити 

людини. 
4 2 2   

6. Медична гельмінтологія. Плоскі та Круглі черви — 

паразити людини. 
6 2 4   

7. Медична арахноентомологія. Павукоподібні та 

Комахи — збудники й переносники збудників 

захворювань людини. 

6 2 4   

 Всього  73 14 26  33 

 Модуль 2. Загальна мікробіологія 

1. Вступ до мікробіології. Морфологія і фізіологія 

мікроорганізмів 4 2 2   

2. Мікроби і навколишнє середовище. Генетика і 

мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. 

Антибіотики. 
8 2 6   

3. Вчення про інфекцію 4 2 2   

4. Вчення про імунітет 6 2 4   

 Модуль 3.Спеціальна мікробіологія. 

1. Патогенні коки 4 2 2   

2. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні 

бактерії 

6 2   2   

3. Збудники особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) 4 2 2   

4. Збудники повітряно-краплинних бактеріальних 

інфекцій. 

4 2 2   

5. Патогенні клостридії. Неклостридіальні анаероби. 

Патогенні спірохети. 

6 2 4   

6. Рикетсії. Хламідії.Мікоплазми. Патогенні гриби. 8 2 2   

7. Віруси 4 2 2   

 Всього 85 22 30  33 

 Разом  158 36 56  66 

 

4.Теми лекційних занять 



 
 

№ 

 

Назва теми 

 

К-сть год 

 

дата 

1. 
Структурно-функціональна організація клітини. 

Розмноження на клітинному рівні. 
2  

2. Основи генетики. 2  

3. Спадковість і мінливість організмів. 2  

4. 
Методи дослідження спадковості людини. 

Спадкові хвороби. 
2  

5. Медична протозоологія. Найпростіші — паразити людини 2  

6. 
Медична гельмінтологія. Плоскі та Круглі черви — паразити 

людини 
2  

7. 
Медична арахноентомологія. Павукоподібні та Комахи — 

збудники й переносники збудників захворювань людини 
2  

8. 
Вступ до мікробіології. Морфологія і фізіологія 

мікроорганізмів 
2  

9. 
Мікроби і навколишнє середовище. Генетика і мінливість 

мікроорганізмів. Бактеріофаги. Антибіотики. 
2  

10. Вчення про інфекцію 2  

11. Вчення про імунітет 2  

12. Патогенні коки 2  

13. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні бактерії 2  

14. Збудники особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) 2  



15. Збудники повітряно-краплинних бактеріальних інфекцій 2  

16. 
Патогенні клостридії. Неклостридіальні анаероби. Патогенні 

спірохети 
2 

 

17. Рикетсії. Хламідії.Мікоплазми. Патогенні гриби 2  

18. Віруси 2  
 

 

5.Теми практичних  занять 

 
 

№ 

 

Назва теми 

 

К-сть год 

 

дата 

1 
Структурно-функціональна організація клітини. 

Розмноження на  клітинному рівні. 
2  

2. 

Молекулярні основи спадковості організмів.Реалізація 

спадкової інформації.Взаємодія генів. 2  

3. 

Закони спадковості.Взаємодія генів. 

2  

4. 

Зчеплене успадкування.Хромосомна теорія спадковості. 

2  

5. 

Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби. 

2  

6. 

Хромосомні хвороби та методи їх діагностики. 

2  

7. 

Генні хвороби людини та методи діагностики їх 

2  

8. 

Мінливість організмів. Форми мінливості. 

2  

9. 

Медична протозоологія. Найпростіші їх медичне значення. 

2  

10. 

Медична гельмінтологія. Плоскі черви їх медичне значення. 

2  



11. 

Медична гельмінтологія. Круглі черви їх медичне значення. 

2  

12. 

Медична арахноентомологія. Медичне значення 

павукоподібних 2  

13. 
Медична арахноентомологія. Комахи як переносники та 

збудники  захворювань. 2  

14. 

Організація бактеріологічної лабораторії.Морфологія 

мікроорганізмів. 
2  

15. 

Прості і складні методи фарбування бактерій  

2  

16. 

Живильні середовища для культивування 

мікроорганізмів.Техніка посіву на живильні середовища.  
2 

 

17. 

Дезинфекція.Стерилізація.Вплив біологічних факторів на 

мікроорганізми. 2  

 18. 

Імунітет .Структура імунної системи.Серологічний метод 

дослідження. 2  

19. 

Вакцини.Сироватки.Методи алергодіагностики. 

2  

20. 

Лабораторна діагностика хвороб спричинених патогенними 

коками. 2  

 

21. 

Лабораторна діагностика хвороб , спричинених кишковими 

бактеріями 2  

22. 

Лабораторна діагностика хвороб , спричинених збудниками 

повітряно-краплинних бактеріальних інфекцій 2  

23. 

Лабораторна діагностика хвороб спричинених збудниками 

особливо небезпечних інфекцій 2  

24. 
Лабораторна діагностика хвороб спричинених облігатними 

анаеробами 
2  

25. 
Лабораторна діагностика хвороб спричинених патогенними 

спірохетами 
2  



26 
Лабораторна діагностика хвороб спричинених рикетсіями , 

хламідіями, мікоплазмами 

2 

 

27 
Патогенні гриби та актиноміцети.Мікробіологічна 

діагностика мікозів та актиномікозів. 

2 

 

 Лабораторна діагностика вірусних інфекцій 2  

28    

 

6.Теми лабораторних занять 

 

7.Теми занять СПРС 

 
 

№ 

 

Назва теми 

 

К-сть год 

 

дата 

1. 
Клітинна теорія та її значення для медицини.Хімічний склад 

клітин.Морфологія клітини прокаріотів та еукаріотів. 
2  

2. 
Порівняльна характеристика мейозу та 

мітозу.Гаметогенез.Запліднення. 
2  

3. 
Методи медичної генетики.Цитогенетичний метод вивчення 

спадковості людини. 
2  

4. 

Генні хвороби з порушенням обміну вуглеводів(глікогенози), 

амінокислот(гістидинемія, цистинурія),ліпідів (Тея-Сакса), 

вітамінів,мінеральних речовин. 

2  

5. 
Хромосомні хвороби з порушенням структури та кількості 

хромосом 
2  

6. 
Генетична небезпека забруднення середовища.Поняття про 

антимутагени та мутагени. 
2  

7. 
Розв’язування задач на моно-, ди-, та полігібридне 

схрещування 
2  

8. 
Онтогенез організмів.Періоди розвитку плода.Патологічні 

порушення онтогенезу.Постнатальний період  онтогенезу. 
2  

9. Скласти свій родовід з наступним аналізом. 2  

10. 
Медико – генетичні аспекти сімї.Поняття про 

мультифакторіальні хвороби.Природжені вади розвитку. 
2  

11. 

Тип Саркоджгутикові: 

лейшманії,трихомонади,трипаносоми.Тип Апікомплексні: 

токсоплазма.Життєвий цикл,лабораторна 

діагностика,патогенна дія та методи профілактики хвороб 

спричинених найпростішими паразитами людини. 

2  



12. 

Кров’яні сисуни – збудники паразитарних хвороб 

людини.Життєвий цикл альвеокока,стьожака широкого та 

ціп’яка карликового.Ришти філярії – паразити людини. 

2  

13. 

Отруйні павукоподібні.Аргасові кліщі – паразити 

людини.Клас Комахи – переносники збудників хвороб 

людини та збудники хвороб (Ряд Тарганові) 

2  

14. 
Організм і середовище.Завдання сучасної 

екології.Взаємозв’язки 
2  

15. 
Внесок вітчизняних вчених у розвиток медичної 

мікробіології, імунології, вірусології 
2  

16. 
Особливості взяття, транспортування матеріалу при 

інфекційних захворюваннях 
2  

17. 
Мікроскопія мазків з різними морфологічними групами 

мікроорганізмів 
2  

18. Аналіз антибіотитикограм 2  

19. Змиви з об’єктів довкілля , проб води, повітря 2 

 

20. Дослідження імунного статусу людини 2  

21. 
Імуномодулятори для імунокорекції імунного статусу 

оргазму людини 
2  

22. 
Мікробіологічна характеристика мораксел, ацинетобактерій і 

кінгел 
2  

23. 
Короткі відомості про кампілобактерії та гелікобактерії , їх 

роль у патології людини.Специфічна профілактика. 
2  

24. Лабораторна діагностика кишкових інфекцій 2  

25. Мікробіологічна характеристика єрсиніозів 2  

26. Протичумний костюм.Одягання і зняття. 2  



27. Проказа .Мікробіологічна характеристика збудника. 2  

28. 
Сучасні вакцини для специфічної профілактики та терапії 

туберкульозу, дифтерії. 
2  

29. Легіонери.Мікробіологічна характеристика. 2  

30. 
Робота з наказами МОЗ України з діагностики повітряно-

краплинних інфекцій 
2  

31. 

Хвороба Лайма.Мікробіологічна характеристика 

збудника.Патогенез 

лаймобореліозу.Діагностика.Профілактика та лікування. 

2  

32. Актиноміцети.Основні властивості. 2  

33. 
Профілактика професійних заражень в умовах лікарень( 

СНІДу , гепатиту) 
2  

 

 

8.Індивідуальні завдання 

9. Методи навчання 

 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна діяльність;  

 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна робота 

вдома.  

10. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, 

письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни, візуальне забезпечення занять. 

11.Розподіл балів, які одержують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума  

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
100 

30 30 40 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

для 

екзамену,практики 

для заліку 

90-100 А відмінно зараховано 

82-89 B добре 

74-81 C 

64-73 D задовільно 



60-63 E 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з  

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1.Засоби унаочнення (таблиці, схеми,мікроскопи,приладдя, що використовується при 

роботі з мікроскопом). 

2.Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література ). 

3.Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного 

контролю у систему MOODLE). 

4.Навчальні відеофільми 

 

13. Рекомендована література 

Основна 
Данілейченко В.В., Федечко Й.М., Корнійчук О.П. Мікробіологія з основами імунології: 

підручник. — К.: Медицина, 2009. — 391 с. 

Дикий И.Л. Микробиология. Руководство к лабораторным исследованиям: Учеб. пособие. — К.: 

Видавничий дім “Професіонал”, 2004. — 583 с. 

Практикум з мікробіології: навч. посібник. — 2-е вид., переробл. та доповн. / О.В. Кононов. — К.: 

Медицина, 2011. — 184 с. 

Практична мікробіологія: Посібник / С.І. Климнюк, І.О. Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков — 

Т.: Укрмедкнига, 2004. — 438 с. 

Люта В.А., Кононов О.В. Мікробіологія: підручник. — К.: Медицина, 2008. — 454 с. 

Люта В.А., Кононов О.В. Практикум з мікробіології. — К.: Медицина, 2008. — 183 с. 

Ситник І.О., Климко С.І., Творко М.С., Мікробіологія, вірусологія, імунологія: підручник. — 

Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. — 392 с.  

Біологія: підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІI—ІV рівнів акредитації / Кол. 

авт.; за ред. проф. В.П. Пішака та проф. Ю.І. Бажори. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 656 с.; іл. 

Ковальчук Л.Є., Телюк П.М., Шутак В.І. Паразитологія людини: навч. посіб. — Івано-Франківськ: 

Лілея, 2004.; 

Кулікова Н.А., Ковальчук Л.Є. Медична генетика: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. — 

173 с.; іл. 

Медична біологія: посібник з практичних занять / О.В. Романенко, М.Г. Кравчук та ін. — К.: 

Здоров’я, 2005. — 372 с. 

Медична біологія: підручник / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — К.: Медицина, 2011. — 312 

с. 

Медична паразитологія. Атлас: навч. посіб. для студ. мед. спец. ВУЗів (російською мовою) / Кол. 

авт.; за ред. проф. Ю.І. Бажори. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. — 110 с.; іл. 

Саляк Н.О. Практикум з медичної біології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2009. — 152 с. 

Саляк Н.О., Смачило І.С. Практикум з медичної паразитології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2010. 

— 216 с. 

Саляк Н.О. Панкевич М.С. Посібник з медичної генетики: навч посіб. — К.: Медицина, 2006. — 

205 с. 

Пішак В.П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, аразитології та генетики. 



Практикум. — Чернівці: Медакадемія, 2004. — 579 с.; іл. 

Пішак В.П., Мещишин І.Ф., Пішак О.В. Основи медичної генетики: підручник. — Чернівці, 

2000.— 248 с.; іл. 

Путинцева Г.Й., Решетняк Т.А. Медична генетика. — К.: Здоров’я, 2002. 

Путинцева Г.Й. Медична генетика. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Медицина, 2008. — 392 с. 

Додаткова 

Воробьев А.А и др. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. — М.: 

Медицинское информационное агенство, 2008. — 702 с. 

Воробьев А.А., Быкова А.С. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

— М.: Медицинское информационное агенство, 2003, 232 с. 

Пяткін К.Д., Кривошеїн Ю.С. Мікробіологія з вірусологією та імунологією. — К.: Вища школа, 

1992. — 431 с. 

Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія. — ч. 1. — Л.: Євросвіт, 1998. — 227 с. 

Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія. — ч. 2. — Л.: Ахілл, 2001. — 475 с. 

Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія. — ч. 3. — Л.: Сплайн, 2008. — 191 с. 

Бариляк И.Р., Гнатейко О.З. Развитие медицинской генетики на Украине: Успехи и задачи / 
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14. Інформаційні ресурси: 

 Бібліотека  ПВНЗ « Медичний коледж» 

 Тернопільська  міська бібліотека; 

Інтернет сайти: 

1. Бібліотека біології (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru 

2. Біологічна  iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru 

3. Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com 

4. Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com 

5. Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http:// 

chl.kiev. 

 


