
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів- 1,5  

 

 

 

напрям підготовки  «Фармація» 

спеціальність 

     

  226 «Фармація» 

,   

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

Денна 

Модулів - 3 Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 45 

5-ий  

Лекції 

 12  

Практичні, семінарські 

13  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

20  

Індивідуальні завдання: 

 

Вид контролю: диф.залік 



Навчальну програму з дисципліни ”Основи мікробіології” складено для вищих та 

фахових передвищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів 

акредитації за спеціальністю 226 “Фармація” відповідно до складових галузевих стандартів 

вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та 

навчальних планів 2011 р. 

Основи мікробіології як навчальна дисципліна: 

— ґрунтується на вивченні студентами біології, хімії, фізики, гігієни та інтегрується з 

іншими дисциплінами; 

— закладає основи вивчення студентами фармацевтичної мікробіології, що створює 

умови формування умінь, застосовування знань з мікробіології та імунології в 

процесі подальшого навчання і в професійній діяльності. 

Фармацевт повинен мати чітке уявлення про світ, екологію та мікроекологію 

мікроорганізмів, роль патогенних мікроорганізмів у розвитку інфекційного процесу та 

імунні відповіді макроорганізму, значення антибіотиків і біологічних бактерійних 

препаратів, характеристику патогенних коків, збудників кишкових інфекцій. Мати чітке 

уявлення про збудників інфекційних захворювань людини і рослин; умови мікробного 

псування лікарської сировини і контамінації лікарських засобів в процесі виготовлення і 

зберігання; правила асептики, антисептики, дезінфекції, стерилізації при 

екстемпоральному і промисловому виготовленні фармацевтичних препаратів; 

технологію отримання антимікробних та імунобіологічних препаратів лікувально-

профілактичного і діагностичного призначення, що має важливе значення для майбутніх 

фармацевтичних працівників. 

Вивчення дисципліни передбачає широке використання міжпредметних та 

внутрішньопредметних зв’язків. 

Під час вивчення матеріалу слід розглядати питання медичної етики та деонтології, 

ознайомлювати студентів з досягненнями мікробіології на сучасному етапі. 

Рекомендується провести екскурсію до бактеріологічної лабораторії СЕС або лікарні 

для ознайомлення студентів із сучасним обладнанням та методами мікробіологічних 

досліджень. 

Набуті знання та вміння дадуть студентам можливість вирішувати конкретні 

практичні завдання і підготуватися до оволодіння фармацевтичними дисциплінами. 

У процесі вивчення мікробіології згідно з новим ГСВО підготовки фахівців зі 

спеціальності 226«Фармація» студенти повинні оволодіти: 

— соціально-особистісними компетенціями: 

 здатністю до системного мислення; 

 розумінням необхідності та дотримання норм здорового способу життя; 

— професійними компетенціями: 

 здатністю використовувати знання нормативних та законодавчих актів у 

практичній діяльності; 

 здатністю проводити інформативну роботу серед населення щодо 

профілактики захворювань та покращання здоров’я. 

 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 предмет і завдання мікробіології; 

 історію розвитку мікробіології; 

 значення мікробіології в практичній роботі фармацевта; 

 правила роботи в бактеріологічній лабораторії; 

 основні принципи класифікації мікроорганізмів; 

 морфологію, хімічний склад, фізіологію мікроорганізмів.; 

 поширення мікроорганізмів у природі; 

 вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми; 

 санітарно-показові бактерії; 

 фітопатогенні мікроорганізми; 



 бактеріологічний контроль режиму аптек та мікробіологічної чистоти лікарських 

засобів; 

 вчення про інфекцію та імунітет, специфічну імунопрофілактику та імунотерапію 

інфекційних хвороб; 

 вчення про алергію; 

 антибіотики, їх класифікацію, побічну дію, резистентність мікроорганізмів до них; 

 характеристику патогенних коків, збудників кишкових інфекцій, мікобактерій 

туберкульозу, збудника ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 

Студенти повинні вміти: 

 користуватися мікроскопом; 

 диференціювати мікроорганізми за морфологічними ознаками; 

 проводити посів досліджуваного матеріалу на поживні середовища; 

 проводити посів зубного нальоту, відбитка пальця, волосся, лікарських форм на 

штучні поживні середовища; 

 проводити посів лікарських форм на штучні поживні середовища; 

 проводити дезінфекцію рук і робочого місця; 

 визначати чутливість мікроорганізмів до антибіотиків методом дифузії в агар; 

 визначати ріст кишкової палички на диференційно-діагностичних середовищах; 

 визначати ріст золотистого стафілокока на диференційно-діагностичних середовищах; 

 застосовувати бактерійні препарати з профілактичною та лікувальною метою; 

 дотримуватись санітарного режиму (умов асептики). 

 

Студенти мають бути поінформовані про: 
 нові накази та інструкції МОЗ України; 

 сучасні методи мікробіологічних досліджень; 

 досягнення сучасної мікробіології. 

  

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 4 2 2   

2. Мікроби і навколишнє середовище. Генетика і 

мінливість мікроорганізмів.  

Бактеріофаги. Антибіотики. 

14 2 4  8 

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

 Всього  28 6 8  14 

  

Модуль 2. Спеціальна  мікробіологія 

 

1. Патогенні коки. 6 2 2  2 

2. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні 

бактерії . 

6 2   2 
 2 

3. Збудники ОНІ.Віруси 5 2 1  2 



 Всього  17 6 5  6 

 Разом  45 12 13  20 

 

4.Теми лекційних занять 

 
 

№ 

 

Назва теми 

 

К-сть год 

 

дата 

1. 
Вступ до мікробіології.Морфологія та фізіологія 

мікроорганізмів. 
2  

2. 
Поширення мікроорганізмів у природі.Вплив чинників 

навколишнього середовища на мікроорганізми. 
2  

3. Вчення про інфекцію.Вчення про імунітет. 2  

4. Патогенні коки 2  

5.  Збудники кишкових інфекцій.  2  

6. Збудники ОНІ .Вірус імунодефіциту людини. 2  

 

5.Теми практичних  занять 

 
 

№ 

 

Назва теми 

 

К-сть год 

 

дата 

1. Морфологія  та  фізіологія мікроорганізмів 2  

2. 
Поширення мікроорганізмів у природі .Вплив чинників 

навколишнього середовища на мікроорганізми. 
2  

3. 
Вчення про імунітет. Алергія. Специфічна 

імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб. 
2  

4. Хіміотерапевтичні препарати.Антибіотики. 2  

5. Патогенні коки 2  

6. Збудники кишкових інфекцій 2  

7. 
Мікробіологічна діагностика туберкульозу.Вірус 

імунодефіциту людини . 
1  

 

6.Теми лабораторних занять 

 

  7.Самостійна робота 

 
 

№ 

 

Назва теми 

 

К-сть год 

 

дата 

1. Мікроби та навколишнє середовище 4  



2. Гентика і мінливість організмів. Бактеріофаги,антибіотики 4  

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  

 

 

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 
100 

50 50 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 


