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1. Загальні відомості 

Відомості про викладачів навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни Мікробіологія 

ПІП Руснак Наталія Василівна 

Контактний телефон  05066633317 

E-mail:   nata.rusnak.86@gmail.com 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp/Zoom /Google meet 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=373 

Інтернет-ресурси https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/ 

dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Ср.19.00-20.00 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 20 

Практичні заняття 40 

Самостійна робота 30 

Підсумковий модульний контроль Модульний контроль 

Всього годин/кредит ECTS 90/3 

 

Термін навчання: 1 р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни: надати здобувачам вищої освіти поняття  наукового 

світогляду значення  мікроорганізмів в інфекційній та неінфекційній патології людини, 

принципи мікробіологічної діагностики, специфічної терапії та профілактики інфекційних 

захворювань.    

У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 05 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 08 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
 

спеціальні:  

СК 02 Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, 

хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах 

СК 06 Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=
https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/


пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень 

СК 13 Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами 

додаткових методів дослідження 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення програмних 

результатів навчання: 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного 

матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження. 

ПРН 15. Використовувати прості і доступні під час масових обстежень і 

спостережень методи, апаратуру біохімічного аналізу; володіти найбільш поширеними 

методиками біохімічного обстеження організму людини. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  
3.1. Теми лекційних занять 
№ 

з/п 

Теми лекцій Рекомендовані джерела Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія 

1 Загальні відомості про 

клінічну мікробіологію.  

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: 

Медицина, 2018. — 576 с. 

2 

2 Характеристика 

шпитальних інфекцій. 

Методи ідентифікації 

лікарняних штамів. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: 

Медицина, 2018. — 576 с. 

2 

3 Етіологія, епідеміологія 

патогенез та клініка 

внутрішньолікарняних 

інфекцій. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: 

Медицина, 2018. — 576 с. 

2 

4 Основні представники 

біоценозів організму 

людини. Дисбіози. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: 

Медицина, 2018. — 576 с. 

2 

5 Екологія та 

мікроекологія 

мікроорганізмів.  

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: 

Медицина, 2018. — 576 с. 

2 

 Усього змістовий модуль 1 10 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія.Вірусологія. 

6 Характеристика 

інфекцій сечовидільних 

шляхів та статевої 

сфери. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: 

Медицина, 2018. — 576 с. 

2 



7 Інфекції дихальної 

системи. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: 

Медицина, 2018. — 576 с. 

2 

8 Кишкові інфекції та 

харчові отруєння. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: 

Медицина, 2018. — 576 с. 

2 

9 Поняття  раневої 

інфекції. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: 

Медицина, 2018. — 576 с. 

2 

10 Вірусологія, як наука. 

Етапи розвитку 

вірусології. Сучасні 

досягнення вірусології. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: 

Медицина, 2018. — 576 с. 

2 

 Усього змістовий модуль 2 10 

Усього за курс навчання: 20 

 

3.2. Теми практичних занять під керівництвом викладача 
№ 

з/п 
Теми практичних занять Рекомендовані джерела Кількість 

Годин 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія 

1 Біологічні особливості 

опортуністичних мікроорганізмів 

та захворювань, що ними 

спричиняються .  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

2 Особливості мікробіологічної 

діагностики шпитальних 

інфекцій. Основні  методи 

ідентифікації лікарняних штамів. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

3 Мікробіологічна діагностика 

внутрішньолікарняних інфекцій. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

4 Дисбіози, їх методи 

мікробіологічної діагностики. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

5 Мікробіологічна діагностика 

бактеремій та сепсису. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

2 



мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

6 Вплив факторів зовнішнього 

середовища на формування 

біоплівок.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с 

2 

7 Методи вивчення чутливості 

бактерій до антибіотиків in vitro. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

8 Мікробіологічні основи 

антибактеріальної терапіі та 

профілактики. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

9 Мікробіологічна діагностика 

нозокоміальних інфекцій. 
 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

10 Сучасні прийоми 

серодіагностики та 

сероідентифікації. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

 Усього змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2.  Спеціальна мікробіологія 

11 Мікробіологічна діагностика 

інфекцій сечовидільних шляхів 

та статевої сфери. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

12 Мікробіологічна діагностика 

інфекцій дихальної системи. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

13 Мікробіологічна діагностика 

кишкових інфекцій та харчових 

отруєнь. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

2 



імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

14 Мікробіологічна діагностика 

раневої інфекції. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

15 Віруси, їх будова, біологічні 

властивості, розмноження 

вірусів, культивування у живих 

системах. 

Класифікація вірусів. 

Вірусологічний метод 

дослідження. Засоби індикації і 

ідентифікації вірусів. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

16 Віруси грипу, парагрипу, кору, 

епідемічного паротиту. 

Респіраторно-сінцітіальний вірус. 

Патогенез, імунітет, лабораторна 

діагностика. 
 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

17 Вірус краснухи. захворювання, 

які викликаються аденовірусам. 

Пікорнавіруси. Класифікація. 

Характеристика вірусів 

поліомієліту, Коксакі й ЕСНО. 

Мікробіологічна діагностика. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

18 Коронавіруси, властивості, 

класифікація, джерела інфекції, 

шляхи передачі. Патогенез. 

Лабораторна діагностика, 

профілактика, лікування. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

2 

19 Вірус імунодефіциту людини 

(ВІЛ). Властивості, класифікація. 

джерела інфекції, шляхи 

передачі. Патогенез. Лабораторна 

діагностика, профілактика, 

лікування. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=373 
Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою 

мікробіологічних досліджень, вірусологія та 

імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-

е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 

576 с. 

 

Усього змістовий модуль 2 18 

20 Підсумковий контроль  2 

 Усього за курс навчання 40 

 Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах коледжу 

  



3.3. Теми самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Місце 

контролю 

1. Біологічні особливості збудників, епідеміологія та патогенез, 

мікробіологічна діагностика кампілобактеріозу та 

хелікобактеріозу. Особливості імунітету. Принципи 

профілактики та лікування.  

2 ПР1 

2 Псевдотуберкульоз та кишковий ієрсініоз: епідеміологія, 

патогенез, особливості імунітету, профілактика та лікування. 

Мікробіологічна діагностика, профілактики та лікування 

псевдотуберкульозу, кишкового ієрсініозу. 

2 ПЗ 2 

3 Синьогнійна паличка, властивості, патогенність для людини. 

Роль у внутрішньолікарняних інфекціях новонароджених та 

дітей різного віку. Етіологія внутрішньолікарняних інфекцій. 

2 ПЗ 3 

4 Умовно-патогенні мікроби - збудники лікарняних інфекцій. 

Біологічні особливості госпітальних штамів умовно-

патогенних мікроорганізмів (Staphylococcua agalactiae та 

інші). 

2 ПЗ 4 

5 Вірусо-генетична теорія виникнення пухлин Л.А. Зільбера. 

Сучасні теорії канцерогенезу. Повільні вірусні інфекції. 

Пріони. Патогенез захворювань у людини. Методи 

діагностики. Профілактика. 

2 ПЗ 5 

6 Збудники природньо-вогнищевих інфекцій. Флавівіруси. 

Лабораторна діагностика європейського кліщового 

енцефаліту, жовтої гарячки, гарячки денге, омської 

геморагічної гарячки.  

2 ПЗ 6 

7 Збудники природньо-вогнищевих інфекцій. Буньявіруси. 

Лабораторна діагностика кримської геморагічної гарячки та 

гарячки з нирковим синдромом. 

2 ПЗ 7 

8 Поксвіруси. Лабораторна діагностика натуральної віспи. вірус 

вісповакцини: походження, антигени, використання у генній 

інженерії. Рабдовіруси. Лабораторна діагностика сказу 

2 ПЗ 8 

9 Герпесвіруси. Класифікація. Вірус простого герпесу. Роль 

герпесвірусів у патології вагітності та новонароджених. 

Імунітет, персистенція. Онкогенність герпесвірусів. Вірус 

вітряної віспи. Патогенез захворювання. Лабораторна 

діагностика герпесвірусних інфекцій, профілактика. 

2 ПЗ 9 

10 Герпесвіруси. Збудники цитомегаловірусної інфекції, 

інфекційного мононуклеозу, саркоми Капоши. Патогенез, 

лабораторна діагностика, профілактика герпесвірусних 

інфекцій 

2 ПЗ 10 

11 Серогрупи ешеріхій, їх роль у етіології гострих кишкових 

захворювань, інфекціях сечовивідних шляхів, апендицитах, 

внутрішньолікарняних інфекцій у дітей. Імунітет, 

лабораторна діагностика 

2 ПЗ 11 

12 Серотерапія і серопрофілактика. Характеристика 

антитоксичних, антимікробних сироваток і імуноглобулінів. 

Їх виготовлення і титрування. Застосування, методика 

введення гетерогенних сироваток і імуноглобулінів 

2 ПЗ 12 

13 Внутрішньоутробна інфекція, шляхи зараження плоду. 

Інфекційний процес в організмі плоду, новонародженого та 

дітей раннього віку. 

2 ПЗ 13 



14 Збудники черевного тифу і паратифів. Лабораторна діагностика 

в залежності від стадії патогенезу черевного тифу. Специфічна 

профілактика. 

2 ПЗ 14 

15 Клебсієли, властивості. Етіологічна роль при склеромі, озені, 

пневмонії й інших захворюваннях. Роль у 

внутрішньолікарняних інфекціях новонароджених і дітей 

різного віку. Лабораторна діагностика. 

2 ПЗ 15 

Всього 30  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, дослідницькі й 

аналітичні роботи) 

1. Імунний статус організму людини та методи його оцінки. Алергія. 

Імунопатологічні процеси в порожнині рота. Імунопрофілактика та імунотерапія 

інфекційних хвороб. 

2. Мікробіологічні методи контролю зовнішнього середовища. Мікробіоценози тіла 

людини, ротової порожнини. Дисбактеріози. 

3. Генетика вірусів. Бактеріофаги, практичне використання. 

4. Імуноглобуліни як продукт гуморальної імунної відповіді. Принципи 

використання антигенів та антитіл як діагностичних препаратів. 

5. Коронавіруси, морфологічні та культуральні властивості збудника. 

6. Covid-19, етіологічні чинники, патогенез, профілактика та лікування коронавірусу. 

 
5. Політика навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Мікробіологія» є обов’язковою для студентів спеціальності 

223 Медсестринство. 

Студент зобов’язаний в повному обсязі оволодіти знаннями, вміннями, 

практичними навичками та компетентностями з дисципліни «Мікробіологія». 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: навчальній практиці, підсумковому модульному 

контролі є обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання знань (окрім 

випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, 

окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, чи 

невиконання програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної 

причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 70-119 



балів), студент отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання 

дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% 

від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 1-

69 балів), студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Мікробіологія» є рейтинговим та 

визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з урахуванням тем 

самостійної роботи та ІДРС) та результатів підсумкового модульного контролю. 

Кожен модуль включає бали за поточну роботу на навчальній практиці (опитування 

за темою, виконання самостійної роботи, відпрацювання практичних навичок, вирішення 

клінічних ситуаційних задач, тестування, виконання індивідуального завдання за 

вибором). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу. 

 

Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти) з дисципліни 

«Мікробіологія»  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 6 бали;  

- оцінка «добре» – 5 бали; 

- оцінка «задовільно» – 4 бали; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Критерії оцінювання визначаються за національною шкалою – «5», «4», «3», «2» та 

шкалою ECTS – А, В, С, D, Е, FX, F (Табл.1- 5). 

 

Таблиця 1 

Уніфіковані критерії оцінювання навчальних досягнень, знань та вмінь студенів 

(відповідь на навчальній практиці, підсумкового модульного контролю). 

5 (відмінно) А Виставляється у випадку, коли студент знає зміст 

заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, 

ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; 

дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких 

навідних питань; викладає матеріал без помилок і 

неточностей; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеню складності. 

4,5 
(дуже добре). 

В Студент має ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх 

на практиці, але може допустити деякі неточності, 

окремі помилки в формулюванні відповідей. 

4 (добре) С Виставляється за умови, коли студент знає зміст 

заняття та добре його розуміє, відповіді на питання 

викладає правильно, послідовно та систематизовано, 

але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання 

студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і 

виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


лише у найважчих випадках. 

3,5 (більш ніж 

задовільно) 
D Виставляється студентові на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його 

розуміння. Студент спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою 

навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні 

навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; 

не спроможний самостійно систематично викласти 

відповідь, але на прямо поставлені запитання 

відповідає правильно. 

3 (задовільно) Е Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість 

чіткого термінологічного визначення пояснює 

теоретичний матеріал на побутовому рівні. 
2 (незадовільно) FХ Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований. Не вміє викласти програмний матеріал.  

1 (незадовільно) F Студент повністю не знає програмного матеріалу, 

відмовляється відповідати. 

 
Таблиця 2  

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ECTS  

Модуль 1. Мікробіологія 

 № 

заняття 
«відмінно» «добре» «задовільно» 

«незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 6 5 4 0 

2 6 5 4 0 

3 6 5 4 0 

4 6 5 4 0 

5 6 5 4 0 

6 6 5 4 0 

7 6 5 4 0 

8 6 5 4 0 

9 6 5 4 0 

10 6 5 4 0 

Всього змістовий модуль 1 60 50 40 0 

Змістовий  

модуль 2 

11 6 5 4 0 

12 6 5 4 0 

13 6 5 4 0 

14 6 5 4 0 

15 6 5 4 0 

16 6 5 4 0 

17 6 5 4 0 

18 6 5 4 0 

 19 6 5 4 0 

Всього змістовий модуль 2 54 45 36 0 

ІНДЗ(не більше 12 балів)  6    

Всього поточна 

успішність 

120 95 76  

Модуль-

контроль 

20 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200 160 126 0 



Таблиця 3  

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи 

студента (в балах ECTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах 

кількість 

балів ECTS 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під 

час захисту 

5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

 

Табл. 4. Критерії оцінювання самостійної роботи 

Показник  Характеристика 

Відмінно А 

Запропонована студентом робота викладена в достатньому обсязі,  

оформлена згідно з вимогами, містить базовий теоретичний і 

практичний матеріал, нову та нетрадиційну інформацію з даного 

питання і пропозиції щодо її практичного застосування. 

Добре 

В 

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що 

вимагається,  оформлена згідно з  вимогами, містить переважно 

базовий теоретичний і практичний матеріал, пропонуються 

фрагменти нової, нетрадиційної інформації 

С 

Запропонована студентом робота викладена в необхідному обсязі, 

оформлена грамотно, включає базовий теоретичний та 

практичний вихід, але містить певні недоліки у висвітлені 

питання, яке досліджувалось 

Задовільно 

D 

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але 

не має практичного виходу. Виклад матеріалу неточний, присутні 

недоліки у висвітленні теми 

Е 

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але 

тема розкрита неповністю. Виклад матеріалу неточний, присутні 

недоліки у висвітленні теми. Обсяг запропонованої роботи не 

відповідає вимогам 

Незадовільно 
(бали не 

зараховуються) 

FX Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема роботи 

не розкрита 

F Робота не виконана, або студент відмовляється доповідати. 

 
Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної 

діяльності у бали ECTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній 

бал з точністю до сотих) у рейтингові 120 балів.  

Максимальну кількість балів, яку може набрати студент за підсумковий модульний 

контроль – 80 балів (тестовий контроль, 1 тест – 1 бал)). 

При тестовому контролі мінімальна кількість балів – 44 бали. 

Отримана на основі національних оцінок рейтингова оцінка в балах ECTS (120 + 80) 

переводиться у європейські оцінки ECTS (А, В, С, D, FХ, F) (Табл. 5). 

  



Таблиця 5.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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