
 
 



 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування 

показників 

Напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів- 3   

 

 

 

напрям підготовки  «Медицина» 

спеціальність 

     

 223 Медсестринство  (Акушерська 

справа) 

,   
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Практичні, семінарські 

13 15 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

15 21 

Індивідуальні завдання: 

 

Вид контролю: диф.залік 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу «Основи мікробіології з імунологією та медична генетика» є 

формування у студентів цілісного уявлення про матеріальні основи спадковості людини, 

механізми розвитку спадкових хвороб, про методи генетичних досліджень як класичних, 

так і сучасних, які дають можливість вивчати спадкові хвороби, проводити їх діагностику і 

профілактику. 
Нині роль спадковості у формуванні патологічних ознак людини вивчається широко. 

Це стало наслідком таких сучасних досягнень генетики, як: 

1) визначення груп зчеплення й локалізації генів людини; 

2) доведення генетичної гетерогенності спадкових захворювань; 

3) розроблення методів виявлення первинних продуктів мутантних генів; 

4) виявлення хромосомного поліморфізму в популяціях людини; 

5) розроблення методів пренатальної діагностики та підходів до профілактики і 

лікування спадкових захворювань. 

На сучасному етапі розвитку медичної генетики зрозуміло, що генетично 

детерміновані не тільки генні та хромосомні захворювання, від генотипу людини залежить 

його пристосованість до дії різних чинників навколишнього середовища, а також 

схильність до багатьох інфекційних та неінфекційних хвороб. 

Серед загальної захворюваності населення спадкові захворювання складають не 

менш ніж 15—20 %. Уже відомо близько 5 тис. спадкових захворювань, та їх кількість 

зростає у зв’язку з відкриттям нових. 

Спадкові захворювання та захворювання зі спадковою схильністю є основною 

причиною смертності, особливо в дитячому віці. Близько 40 % дитячої смертності 

зумовлено спадковими дефектами: із 40 новонароджених один мертвий, а 5—12 % мають 

природжені генетичні дефекти. Природжені вади розвитку створюють значні проблеми для 

охорони здоров’я у зв’язку з високою смертністю. Встановлено, що внесок різних мутацій в 

етіологію та патогенез природжених вад розвитку дуже високий (50—75 %). 

Завдання курсу основ медичної генетики під час підготовки молодшого медичного 

працівника — дати студентам теоретичні основи генетики, зокрема медичної, сформувати в 

них певне медико-біологічне мислення, закріпити практичні навички щодо способів 

діагностики генетично детермінованих хвороб у людини, навчити методам їх профілактики 

та лікування. 

Глибокому засвоєнню та розумінню предмета допоможе розв’язання на практичних 

заняттях ситуаційних задач, тестів, які сприятимуть закріпленню набутих теоретичних 

знань, наочно проілюструють закономірності успадкування ознак у людини, допоможуть 

опанувати певними навичками генетичного прогнозування, закріпити знання про основні 

спадкові захворювання людини. 

Під час вивчення теми “Спадковість і патологія” студенти повинні аналізувати 

клінічні карти стаціонарних хворих зі спадковою патологією, що сприятиме розвитку 

клінічного мислення та формування фахівця з урахуванням сучасних вимог. 

Підсумкове заняття — це контроль знань та вмінь студентів. На ньому можна 

застосовувати різноманітні методи та прийоми, які забезпечують ефективне досягнення 

мети. 

У програмі чітко сформовані теми та розділи, матеріал яких студенти повинні засвоїти, 

практичні навички, якими вони мають оволодіти, та питання, про які їх слід 

проінформувати. 

Зміст програми відповідає навчальним планам згідно з розподілом годин, найновішим 

досягненням науки й практики, сучасним потребам медицини. 

Наприкінці курсу здійснюється підсумковий контроль у вигляді диференційованого заліку. 

У програмі курсу з Основ мікробіології з імунологією особливу увагу приділено 

практичним навичкам, які необхідні молодшим медичним спеціалістам у їхній роботі: 

взяття матеріалу від хворого та його транспортування до лабораторії, посів матеріалу на 

поживні середовища, дотримання техніки безпеки під час роботи зі збудниками 

інфекційних хвороб. 

Курс  Основ мікробіології з імунологією охоплює два розділи — загальну і 

спеціальну мікробіологію. У розділах, що включають спеціальну мікробіологію, 



імунологію та вірусологію, відображено сучасні дані про класифікацію, морфологію, 

фізіологію та генетику мікроорганізмів, методи їх культивування й ідентифікації, 

стерилізації та дезінфекції, вчення про інфекцію та імунітет, антибіотики та 

хіміотерапевтичні препарати, значення мікроорганізмів, створення й збереження 

екологічної рівноваги на планеті, роль сучасної біотехнології та генної інженерії у 

виготовленні профілактичних, лікувальних і діагностичних препаратів. Звернено увагу на 

сучасні мікроскопічні, бактеріологічні, вірусологічні, серологічні, імунологічні, алергійні та 

біологічні методи дослідження, пояснено їх пріоритетне та конкретне використання в 

лабораторній практиці. 

Вивчаючи тему “Морфологія мікроорганізмів”, студенти повинні засвоїти 

класифікацію і морфологічні особливості основних груп мікроорганізмів, зрозуміти 

значення мікроскопічного методу дослідження у визначенні збудника хвороби. 

Тема “Фізіологія мікроорганізмів” розкриває зв’язок хімічного складу і 

фізіологічних особливостей мікроорганізмів, значення цих ознак для лабораторної 

діагностики. 

При вивченні теми “Мікроби і навколишнє середовище” слід звернути особливу 

увагу студентів на вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми. 

Студенти мають знати практичне застосування стерилізації та дезінфекції. 

Тема “Генетика і мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. Антибіотики” — основа 

для усвідомлення, вивчення та практичного застосування наступних тем. 

Враховуючи невелику кількість годин, відведених на розділ “Спеціальна 

мікробіологія”, рекомендуємо розпочати вивчення матеріалу із загальної характеристики 

групи, а потім приступити до найхарактерніших особливостей збудників. 

Засвоївши курс “Основи мікробіології з імунологією”, студенти отримують 

необхідні знання для подальшого вивчення інфекційних хвороб, епідеміології, генетики та 

інших клінічних дисциплін. 

Програма розкриває зміст основного курсу згідно з вимогами освітньо-

кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП). 

Викладання повинно проводитись на рівні сучасних досягнень у відповідній галузі 

медицини, із застосуванням новітніх інформаційних технологій, з позицій вчення про 

цілісність організму, про вплив навколишнього середовища на організм людини, 

приділяючи увагу екологічному вихованню. 

Вивчення курсу передбачає теоретичні, практичні заняття, самостійну роботу 

студентів. 

Самостійна робота планується і організовується відповідно до основних положень 

“Організації навчального процесу у вищих закладах освіти”, затверджених Міністерством 

освіти України . 

 

 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: 

1. Предмет і завдання медичної генетики. 

2. Роботу в закладах медичної генетики та в кабінетах медико-генетичного 

консультування. 

3. Цитологічні основи спадковості. 

4. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на генетичний апарат клітини й процес 

запліднення. 

5. Основні типи поділу еукаріотичних клітин, їхню суть і значення. 

6. Цитогенетичні особливості статевих клітин. 

7. Структуру та генетичну роль нуклеїнових кислот. 

8. Механізми реалізації спадкової інформації в ознаки організму. 

9. Роль фельдшера в профілактиці тератогенезу та спадкових хвороб. 

10. Основні поняття генетики. 

11. Закономірності успадкування ознак. 

12. Типи успадкування ознак у людини за законами Г. Менделя. 

13. Основні положення хромосомної теорії спадковості. 



14. Хромосомне визначення статі. 

15. Успадкування груп крові й резус-належності. 

16. Форми взаємодії алельних та неалельних генів. 

17. Види мінливості та їх роль у патології людини. 

18. Генетичну небезпеку забруднення навколишнього середовища. 

19. Основні мутагенні чинники середовища. 

20. Причини, класифікацію, принципи лікування хворих і методи профілактики 

спадкових хвороб. 

21. Причини та механізми виникнення вад розвитку, виродливостей. 

22. Методи медичної генетики та їх застосування на практиці. 

23. Методи раннього виявлення молекулярних хвороб. 

24. Основи медико-генетичного консультування. 

25. Сучасні методи пренатальної діагностики. 

26. Основні морфологічні та біологічні властивості збудників  інфекційних хвороб. 

27.Терміни виживання збудників у навколишньому середовищі. 

28.Застосування стерилізації та дезінфекції. 

29.Генотипову та фенотипову мінливість мікроорганізмів, роль бактеріофагів, 

антибіотиків. 

30.Джерела, механізм і чинники передавання збудників інфекційних хвороб. 

31. Патогенез інфекційних хвороб. 

32.Принципи специфічної профілактики і лікування при різних інфекційних 

хворобах. 

33. Застосування вакцин і сироваток. 

34. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. 

35.Медичну етику та деонтологію. 

 

Студенти повинні вміти: 

1. Застосовувати світловий мікроскоп для вивчення мікропрепаратів. 

2. Відрізняти інтерфазні клітини та фази мітозу. 

3. Відрізняти статеві клітини на різних етапах розвитку. 

4. Розв’язувати задачі з метою моделювання: 

а) кодування і декодування спадкової інформації; 

б) закономірностей моно- та дигібридного схрещування; 

в) взаємодії генів; 

г) успадкування груп крові й резус-належності; 

д) успадкування генів, зчеплених зі статтю. 

5. Розв’язувати ситуаційні задачі зі спадкової патології. 

6. Аналізувати мікрофотографії каріотипів людини (нормального і патологічного), 

визначати кількість хромосом, їх гомологічність. Розпізнавати форми хромосом, 

установлювати стать за каріотипом. 

7. Аналізувати клінічні картки стаціонарних хворих із спадковою патологією 

(виявляти причину, вид патології, вид мінливості, методи діагностики й лікування). 

8. Брати букальний зішкріб (зішкріб епітелію ротової порожнини), знаходити 

статевий хроматин. Визначати стать і число Х-хромосом у каріотипі за кількістю тілець 

Барра в інтерфазному ядрі. 

9. Складати й аналізувати родовід. 

10. Прогнозувати ризик народження хворих дітей у родині пробанда. 

11. Відбирати групу ризику для направлення до медико-генетичної консультації. 

12.Працювати з мікроскопом. 

13.Брати матеріал для дослідження різних інфекційних хвороб. 

14.Транспортувати інфікований (заразний) матеріал до лабораторії. 

15.  Оформлювати супровідну документацію. 

16.Робити посів інфікованого матеріалу на поживні середовища. 

17.Забарвлювати препарати простими та складними методами. 

18.Дезінфікувати інфікований матеріал, робоче місце, спецодяг, руки. 



Студенти повинні бути поінформованими про: 

1. Етапи розвитку, досягнення медичної генетики і значення їх для теорії й практики 

медицини. 

2. Сучасні методи цитологічного аналізу хромосом. 

3. Поняття і роль генної інженерії та біотехнології. 

4. Зміст і значення хромосомної карти людини. 

5. Кількісну й якісну специфіку проявів генів у ознаки. 

6. Екологічні й медико-біологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. 

7. Комутагени й дисмутагени. 

8. Частоту генних і хромосомних хвороб в Україні. 

9. ДНК-діагностику та інші сучасні методи діагностики спадкової патології. 

10. Розташування закладів медико-генетичних консультацій в Україні. 

11.Досягнення мікробіології в подоланні інфекційних хвороб. 

12.Взаємодію мікробів у навколишньому середовищі. 

13.Види і форми інфекційного процесу. 

14.Чинники імунітету. 

15.Алергію та анафілаксію. 

16.Методи вірусологічних досліджень. 

  



  

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

№

з/п Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р 

       

 Модуль 1. Загальна мікробіологія 

1. 

 

Вступ до мікробіології. Морфологія і фізіологія 

мікроорганізмів 6 2 4   

2. Мікроби і навколишнє середовище. Генетика і 

мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. 

Антибіотики. 
6 2 -  4 

3. Генетика та мінливість мікроорганізмів. 

Бактеріофаги. Антибіотики. 4 2 -  2 

4. Вчення про інфекцію.Вчення про імунітет. 10 2 2  6 

5. Специфічна імунопрофілактика інфекційних 

хвороб та імунотерапія.Алергія та анафілаксія 
4 2 2  2 

 Всього  32 10 8  14 

 Модуль 2. Спеціальна  мікробіологія 

1. Патогенні коки 4 2 2  2 

2. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні 

бактерії . 

6 2   2 
 2 

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

4. Віруси. 4 2 2   

 Всього  22 8 8  6 

 Модуль 3.Медична генетика. 

1. Структурно-функціональна організація клітини. 

Розмноження на клітинному рівні. 

8 2 4  2 

2. Основи генетики. 8 2 2  4 

3. Спадковість і мінливість організмів. 8 2 -  6 

4. Методи дослідження спадковості 

людини.Спадкові хвороби. 

12 2 6  4 

 Всього  36 8 12  16 

 Разом  90 26 28  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Теми лекційних занять 

 
 

№ 

 

Назва теми 

 

К-сть год 

 

дата 

1. 
Вступ до мікробіології.Морфологія та фізіологія 

мікроорганізмів. 
2  

2. Мікроби і навколишнє середовище.  2  

3. 
Генетика і мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. 

Антибіотики. 
2  

4. Вчення про інфекцію.Вчення про імунітет. 2  

5.  
Специфічна імунопрофілактика інфекційних хвороб та 

імунотерапія.Алергія та анафілаксія 
2  

6. Патогенні коки 2  

7. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні бактерії . 2  

8. Рикетсії. Хламідії.Мікоплазми. Патогенні гриби 2  

9. Віруси 2  

10. 
Структурно-функціональна організація клітини. 

Розмноження на клітинному рівні. 
2  

11. Основи генетики. 2  

12. Спадковість і мінливість організмів. 2  

13. Методи дослідження спадковості людини.Спадкові хвороби. 2  

 

 

5.Теми практичних  занять 

 
 

№ 

 

Назва теми 

 

К-сть год 

 

дата 

1. 

Морфологія мікроорганізмів.Режим роботи мікробіологічної 

лабораторії.Способи виготовлення мазків, прості і складні 

методи фарбування. 

2  



2. 
Фізіологія бактерій.Культувування бактерій.Живильні 

середовища та їх класифікація. 
2  

3. Імунітет Серологічні реакції. 2  

4. 
Спеціфічна імунопрофілактика інфекційних захворювань та 

імунотерапія. 
2  

5. 
Мікробіологічна діагностика стафілококових, 

стрептококових, менінгококових і гонококових інфекцій. 
2  

6.  

Мікробіологічна діагностика коліентеритів, черевного тифу, 

шигел, холерного вібріона, токсикоінфекцій сальмонельозної 

етіології. 

2  

7. Мікробіологічна діагностика рикетсій та вірусних інфекцій 2  

8. 

Структурно-функціональна організація клітини. 

Розмноження на  клітинному рівні. 2  

9. 

Молекулярні основи спадковості організмів.Реалізація 

спадкової інформації.Взаємодія генів. 2  

10. 

Закони спадковості.Взаємодія генів. 

2  

11. 

Зчеплене успадкування.Хромосомна теорія спадковості. 

2  

12. 

Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби. 

2  

13. 

Хромосомні хвороби та методи їх діагностики. 

2  

14. 

Генні хвороби людини та методи їх діагностики.  

2  

 

6.Теми лабораторних занять 

 

7.Самостійна робота 

 
 

№ 

 

Назва теми 

 

К-сть год 

 

дата 

1. Мікроби та навколишнє середовище 4  

2. 
Генетика і мінливість 

мікроорганізмів.Бактеріофаги.Антибіотики. 
2  

3. 

Визначення понять «Інфекція» , «інфекційний процес», 

«інфекційні захворювання». Характеристика мікроорганізмів 

– збудників інфекційних хвороб. 

2  

4. Вчення про імунітет 2  



5. 
Специфічна імунопрофілактика інфекційних хвороб та 

імунотерапія. 
2  

6. 

Загальна характеристика кокових мікроорганізмів.Взяття 

матеріалу для дослідження при хворобах , що спричиняються 

стафілококами, стрептококами, пневмококами, 

менінгококами, гонококами. 

2  

7. Патогенні спірохети 2  

8. Рикетсії.Віруси. 2  

9. 
Методи медичної генетики.Цитогенетичний метод вивчення 

спадковості людини. 
2  

10. 

Генні хвороби з порушенням обміну вуглеводів(глікогенози), 

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

вітамінів,мінеральних речовин. 

4  

11. 
Хромосомні хвороби з порушенням структури та кількості 

хромосом 
2  

12. 
Генетична небезпека забруднення середовища.Поняття про 

антимутагени та мутагени. 
2  

13. 
Розв’язування задач на моно-, ди-, та полігібридне 

схрещування 
2  

14. Скласти свій родовід з наступним аналізом. 2  

15. 
Медико – генетичні аспекти сімї.Поняття про 

мультифакторіальні хвороби.Природжені вади розвитку. 
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 

 

Медична та  ветеринарна паразитологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Дикий 

І.Л., Літаров В.Є., Гейдеріх О.Г.,  Самура Б.Б. –  Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 

2003. – 408 с. 

Медицинская и ветеринарная паразитология:Учебник для студентов высш. 

учеб.заведений / Дикий И.Л., Литаров В.Е., Гейдерих О.Г., Самура Б.Б. – Х.: Изд-во 

НФаУ;Золотые страницы, 2004. – 436 с. 

Микробиология: Учебник для студентов фармацевтических ВУЗов и 

фармацевтических факультетов медицинских институтов / Дикий И.Л., Холупяк 

И.Ю., Шевелева Н.Е., Стегний М.Ю.  – 2-е издание. – К.: Изд-во “Профессионал”. – 

2004. – 624с. 

Мікробіологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Дикий І. Л., 

Холупяк І. Ю., Шевелева Н. Ю. и др.  – Х.: Вид-во НфаУ; Оригінал. – 2006. – 432 с. 

Инфекционные болезни и эпидемиология. Конспект лекцій по специальности 

«Лабораторная диагностика»: Учебное пособие / Дикий И.Л., Филимонова Н.И., 

Гейдерих О.Г., Дубинина Н.В. – Х.: Вид-во НфаУ; Оригінал. – 2006. – 160 с. 

Микробиология: Руководство к лабораторным занятиям. Учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений / И.Л.Дикий, И.И.Сидорчук, И.Ю.Холупяк. – 

Х.: Изд-во НфаУ; Золотые страницы. – 2002.- 444 с. 



Медична та ветеринарна паразитологія: Керівництво для практ. занять / Дикий І.Л., 

Літаров В.Є.,Гейдеріх О.Г., Самура Б.Б., Бабич О.Є. -Х.: Вид-во НФаУ; Золоті 

сторінки. – 2003. – 224 с. 

Медицинская и ветеринарная паразитология. Руководство для практических занятий 

/ Дикий И.Л., Литаров В.Е., Гейдерих О.Г.– Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы. – 

2004.-228 с.  

Микробиология в схемах, рисунках и таблицях / Н.И. Филимонова, М.М. Велика, 

О.Г. Гейдерих и др. – Х.: НФаУ. – 2012. – 113с. 

 14. Інформаційні ресурси: 

 Бібліотека  ПФНЗ « 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. 


