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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  –

1,5 

22 Охорона здоров’я  

 

Нормативна 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

226 Фармація, промислова 

фармація 

(Фармація) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

2 
1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 45 

2 - й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітній ступінь 
Молодший бакалавр 

 12 год. 

Практичні 

13 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

20 год. 

Індивідуальні 

завдання: - 

Вид контролю: 

диф.залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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 результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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; 
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 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. 

 

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). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

 

МОДУЛЬ 1. МІКРОБІОЛОГІЯ 

 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія 

Тема 1. Вступ до мікробіології. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. 

Тема 2. Мікроби та навколишнє середовище. Генетика та мінливість 

мікроорганізмів. Бактеріофаги. Антибіотики 

Тема 3. Вчення про інфекцію. Вчення про імунітет 

 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія.мікологія та вірусологія. 

Тема 1. Патогенні коки 

Тема 2. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні бактерії 

Тема 3. Збудники особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) 

Тема 4. Мікобактерії туберкульозу. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 МІКРОБІОЛОГІЯ 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія 

Тема 1. Вступ до мікробіології. Морфологія та 

фізіологія мікроорганізмів. 
7 2 2   3 

Тема 2. Мікроби та навколишнє середовище. Генетика 

та мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. 

Антибіотики 

7 2 2   3 

Тема 3. Вчення про інфекцію. Вчення про імунітет 7 2 2   3 

Разом за змістовим модулем 1 21 6 6   9 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія. мікологія та вірусологія. 
Тема 1. Патогенні коки 6 2 1   3 

Тема 2. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-

патогенні бактерії 
7 2 2   3 

Тема 3. Збудники особливо небезпечних інфекцій 

(ОНІ) 
6 1 2   3 

Тема 4. Мікобактерії туберкульозу. Вірус 

імунодефіциту людини (ВІЛ) 
5 1 2   2 

Разом за змістовим модулем 2 24 6 7   11 

Усього годин 45 12 13   20 
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5. Теми лекційних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

Модуль 1 МІКРОБІОЛОГІЯ 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія 

1 
Тема 1. Вступ до мікробіології. Морфологія та фізіологія 

мікроорганізмів. 
2 

2 
Тема 2. Мікроби та навколишнє середовище. Генетика та 

мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. Антибіотики 
2 

3 Тема 3. Вчення про інфекцію. Вчення про імунітет 2 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія. мікологія та 

вірусологія. 

4 Тема 1. Патогенні коки 2 

5 
Тема 2. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні 

бактерії  
2 

6 
Тема 3.  Збудники особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) 

Мікобактерії туберкульозу. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) 
2 

 

Всього 
12 
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5.Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

Модуль 2 МІКРОБІОЛОГІЯ 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія 

1 Тема 1.  Мікробіологічна лабораторія та її обладнання. Методи 

вивчення морфології мікроорганізмів. Морфологія грампозитивних та 

грамнегативних мікроорганізмів (дріжджі, плісень, палички, коки). 

2 

2 Тема 2.   Виготовлення живильних середовищ. Техніка посіву 

тампоном, петлею, шпателем. Ідентифікація мікроорганізмів 
2 

3 Тема 3.   Дослідження мікрофлори тіла людини (посів відбитка пальця, 

зубного нальоту, волосся).Посів лікарських форм на штучні поживні 

середовища. Проведення дезінфекції рук і робочого місця. 

2 

4 Тема 4.  Ознайомлення з вакцинами, сироватками, імуноглобулінами, 

препаратами для алергодіагностики. Ознайомлення з антибіотиками. 

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків методом 

дифузії в агар. 

2 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія. мікологія та вірусологія. 

5 Тема 1. Лабораторна діагностика стафілококових та стрептококових 

інфекцій. 
2 

6 Тема 2. Лабораторна діагностика кишкових інфекцій. 2 

7 Тема 3. Особливості взяття матеріалу при дифтерії, коклюші, 

туберкульозі. Умови транспортування та проведення первинного 

висівання. Ознайомлення з вакциною БЦЖ, туберкуліном. 

1 

 

Всього  

13 

 

 

 

                                                                      

7. Теми лабораторних занять 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 2 МІКРОБІОЛОГІЯ 

1 
Живильні середовища. Ферменти бактерій, їх значення. 

Антисептики. 
3 

2 
Генетика мікроорганізмів. Мікробний антагонізм. 

Хіміотерапевтичні засоби (ХТЗ). 
3 

3 
Експериментальний метод дослідження. Антигенна будова 

мікробної клітини. 
3 

4 
Реакції імунітету (РІФ, ІФА, РПГА,РНГА тощо). Вакцини. 

Сироватки 
3 

5 

Патогенні коки. Їх роль у виникненні гнійно-запальних 

захворювань. 

Умовно-патогенні мікроорганізми. Їх роль у виникненні 

внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ). 

3 

6 Мікобактерії лепри Збудники газової анаеробної інфекції. 3 

7 

Лептоспіри — збудники лептоспірозу. Ентеровіруси. Онкогенні 

віруси. 

Патогенні гриби та найпростіші. 

2 

Всього 20 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 
10. 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.  

 

11. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи 

усного, письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів.  
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
  

Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

100 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

50 балів 50 балів 
 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Засоби унаочнення (таблиці, схеми). 

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

література). 

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

модульного контролю у системі moodle). 

4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 
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14. Рекомендована література 

 
Основна 

 

Л.В. Довженко, В.А. Зінченко Основи мікробіології: навчально-методичний посібник (ВНЗ 

І—ІІІ р. а.), 2017. – 49 с. з іл. 

Люта В.А., Кононов О.В Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, 

вірусологія та імунологія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ.- К.: Медицина, 

2017. - 576 с.  

Основи мікробіології: Навчально-методичний посібник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Схвалено 

МОЗ / Довженко Л.В., ЗінченкоВ.А. — К.: Медицина, 2017. — 49 с.  

Практикум з мікробіології: Навч. посіб. мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 3-тє вид., випр. 

Затверджено МОЗ / Люта В.А., Кононов О.В. — К.: Медицина, 2018. — 184 с.  

Накази та інструкції МОЗ України. 

 

Додаткова 

 

Люта В.А., Заговора Г.І. Основи мікробіології, вірусології та імунології. — К.: Здоров’я, 

2001. — 280 с.  

Люта В.А., Кононов О.В. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень та 

основами імунології: У 2 кн. — К.: Здоров’я, 2006. — 512 с.  

 Мікробіологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Дикий, І.Ю. Холупяк, Н.Ю. 

Шевельова, М.Ю. Стегній, Н.І. Філімонова; за ред. І.Л. Дикого. — Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 

2006. — 432 с.  

Дикий И.Л., Холупяк И.Ю., Шевелѐва Н.Е., Стегний М.Ю. Микробиология: учебник. — К.: 

Профессионал, 2004. — 624 с.  

 Микробиология: Руководство к лабораторным занятиям: учеб. пособ. для студ. 

фармацевтических ВУЗов и фармацевтических факультетов медицинских ВУЗов / Под ред. И.Л. 

Дикого. — К.: Профессионал, 2004. — 594 с. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Базова та допоміжна  література. 

2. Лекційні матеріали, таблиці. 

3. Слайди. 

4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 

 


