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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 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

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

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Ср.19.00-20.00 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 34 

Практичні заняття 28 

Самостійна робота 56 

Підсумковий модульний контроль 2 

Всього годин/кредит ECTS 120/4 

 

Термін навчання: 3 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.    

ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних 

органів, систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою 

дитиною чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, 

алергологічний та епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: 

виявляти дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами 

його родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити 

навчання для молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-

психологічний комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23


будувати індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання 

здобувачів освіти. 

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 22. Вміти ефективно застосовувати сучасні освітні технології, зокрема 

дистанційні, активні методи; проводити освітню та освітньо-методичну роботу з усіх 

видів навчальних занять у закладах фахової передвищої та вищої освіти; розробляти 

індивідуальні траєкторії розвитку здобувачів освіти 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

 
3.1. Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Домашнє завдання Дата 

Модуль І. Мікробіологія 

1. Вступ до мікробіології.  

Охорона праці в галузі. 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

2 Морфологія та фізіологія 

мікроорганізмів. 

2  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

3 Мікроби та навколишнє 

середовище.  

2  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

4 Генетика та мінливість 

мікроорганізмів. 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

5 Бактеріофаги. Антибіотики. 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=346
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=346


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. 

6 Вчення про інфекцію 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

7 Вчення про імунітет. 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

8 Специфічна 

імунопрофілактика 

інфекційних хвороб та 

імунотерапія. 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

9 Алергія та анафілаксія. 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

10 Патогенні коки. 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

11 Родина кишкових бактерій 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

12 Збудники повітряно – 

краплинних бактеріальних 

інфекцій. 

 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з 

технікою мікробіологічних досліджень, 

вірусологія та імунологія: підручник (ВНЗ 

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

Згідно з 

розкладом 

занять 
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Медицина, 2018. — 576 с.  

13 Збудники зоонозних інфекцій.  2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

14 Патогенні клостридії. 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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.  

Згідно з 

розкладом 

занять 

15 Патогенні спірохети.  2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

16 Рикетсії. 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

17 Віруси. 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

Всього 34   

 

3.2. Теми практичних занять під керівництвом викладача 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Домашнє завдання Дата 

Модуль І.  

Змістовий модуль 1.Загальна мікробіологія 
1. Ознайомлення з організацією 

та обладнанням 

мікробіологічної лабораторії. 

 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

2 Техніка виготовлення мазка – 

препарату з біологічного 

2 http://medkol- Згідно з 

розкладом 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=346
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матеріалу та мікробної 

культури. Прості та складні 

методи фарбування. 

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

занять 

3 Ознайомлення з поживними 

середовищами. Техніка 

висівання матеріалу на 

поживні середовища. 

 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

4 Дезінфекція. Стерилізація. 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

5 Антибіотики. Визначення 

чутливості мікроорганізмів до 

антибіотиків. 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

6 Серологічні реакції та їх 

застосування. РА 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

7 Вакцини. Сироватки 2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія 

8 Методика лабораторного 

дослідження патогенних 

коків. 

 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

9 Методика лабораторного 

дослідження родини 

кишкових бактерій. 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

Згідно з 

розкладом 

занять 
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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. 

10 Методика лабораторного 

дослідження збудників 

повітряно – краплинних 

бактеріальних інфекцій. 

 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

11 Методика лабораторного 

дослідження збудників ОНІ. 

Методи мікробіологічної 

діагностики ОНІ. 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

12 Методика лабораторного 

дослідження патогенних 

клостридій та патогенних 

спірохет. 

 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

13 Методика лабораторного 

дослідження вірусів. 

 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

14 Методика лабораторного 

дослідження грибів і 

найпростіших 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

15 Підсумковий модуль-

контроль 

2 http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=346 
 

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. 

Згідно з 

розкладом 

занять 

Всього 30   
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3.3. Теми самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Домашнє завдання Дата 

1. Внесок вітчизняних вчених у 

розвиток медичної мікробіології, 

імунології, вірусології  

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

2 Особливості взяття, 

транспортування  матеріалу при 

інфекційних захворюваннях 

4 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

3 Мікроскопія мазків з різними 

морфологічними групами 

мікроорганізмів  

4 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

4 Аналіз антибіотикограм  2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

5 Змиви з об’єктів довкілля, проб 

води, повітря тощо  

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

6 Дослідження імунного статусу 

організму людини 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

7 Імуномодулятори для імунокорекції 

імунного статусу організму людини 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

8 Мікробіологічна характеристика 

мораксел, ацинетобактерій і кінгел 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

9 Короткі відомості про 

кампілобактерії та гелікобактерії, їх 

роль у патології людини. 

Специфічна профілактика 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

10 Лабораторна діагностика 

черевнотифозного носійства 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

11 Мікробіологічна характеристика  

єрсиніозів  

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

12 Протичумний костюм. Одягання і 

зняття  

4 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

Згідно з 

розкладом 



доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

занять 

13 Проказа. Мікробіологічна 

характеристика збудника 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

14 Сучасні вакцини для специфічної 

профілактики та терапії 

туберкульозу, дифтерії 

4 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

15 Легіонели. Мікробіологічна 

характеристика 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

16 Робота з наказами МОЗ України з 

діагностики повітряно-краплинних 

інфекцій 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

17 Неклостридіальні анаероби — 

бактероїди. Мікробіологічна 

характеристика та їх роль у 

патології людини 

4 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

18 Хвороба Лайма. Мікробіологічна 

характеристика збудника. Патогенез 

лаймобореліозу. Діагностика. 

Профілактика і лікування 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

19 Актиноміцети. Основні властивості 2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

20 Вірус кліщового енцефаліту. 

Патогенез і клінічна картина 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

21 Збудники TORCH-інфекцій 4 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

22 Профілактика професійних заражень 

в умовах лікарень (СНІДу, гепатиту) 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію або 

повідомлення згідно теми 

самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

Всього 56   

 

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

аналітичні роботи) 

1.Антибіотики та хіміопрепарати. Основні антимікробні препарати. 

2.Біохімічні властивості бактерій. Анаероби.  

3.Ідентифікація чистих культур бактерій мікроорганізмів. Виділення чистих культур 

анаеробних мікроорганізмів.  



4.Інфекційний процес, його форми, умови виникнення та розвитку.  

5.Ретровіруси. Вірус імунодефіциту людини.  

6.Коронавіруси,морфологічні та культуральні властивості збудника. 

7.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 

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


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» – 8 бали;  

- оцінка «добре» – 7 бали; 

- оцінка «задовільно» – 6 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, Табл.2, Табл.3, Табл. 4). 

 

Таблиця 1.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Таблиця 2 

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 лише у 

найважчих випадках. 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 



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 3  

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах 

ECTS  

Модуль 1. Мікробіологія  
 

№ заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Змістовий модуль 1 1 8 7 6 

2 8 7 6 

3 8 7 6 

4 8 7 6 

5 8 7 6 

6 8 7 6 

7 8 7 6 

Всього змістовий модуль 1  56 49 42 

Змістовий модуль 2  8 8 7 6 

9 8 7 6 

10 8 7 6 

11 8 7 6 

12 8 7 6 

13 8 7 6 

14 8 7 6 

    

Всього змістовий модуль 2 56 49 42 

ІСРС 8 
  

Всього поточна успішність 120 98 84 

Модуль-контроль 15 80 65 50 

МОДУЛЬ 1 200 
  

 

  



Таблиця 4  

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 

2 

2 Відповідність оформлення  1 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та 

глибина доповіді, повнота та логічність відповідей 

на запитання під час захисту 

5 

 Максимальна підсумкова оцінка 8 

 

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 E 

CTS 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, який складається з теоретичної і практичної частин – 

80 балів. 

Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів у балах ECTS і порядок 

перерахунку традиційних оцінок комплексного іспиту у рейтингові бали ECTS показані у 

відповідних таблицях (Табл.5, Табл.6). 



Таблиця 5 

Універсальна шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів + 

80) для дисциплін, що закінчуються підсумковим модульним контролем 

 

Оцінка Бали 

ECTS 

Оцінка Бали 

ECTS 

Оцінка Бали 

ECTS 

Оцінка Бали 

ECTS 

5,00 120 4,04 97 3,08 74 2,12 51 

4,96 119 4,00 96 3,04 73 2,08 50 

4,92 118 3,96 95 3,00 72 2.04 49 

4,87 117 3,92 94 2,96 71 2,00 48 

4,83 116 3,87 93 2,92 70 1,96 47 

4,79 115 3,83 92 2,87 69 1,92 46 

4,75 114 3,79 91 2,83 68 1,87 45 

4,71 113 3,75 90 2,79 67 1,83 44 

4,67 112 3,71 89 2,75 66 1,79 43 

4,62 111 3,67 88 2,71 65 1,75 42 

4,58 110 3,62 87 2,67 64 1,71 41 

4,54 109 3,58 86 2,62 63 1,67 40 

4,50 108 3,54 85 2,58 62 1,62 39 

4,46 107 3,50 84 2,54 61 1,58 38 

4,42 106 3,46 83 2,50 60 1,54 37 

4,37 105 3,42 82 2,46 59 1,50 36 

4,33 104 3,37 81 2,42 58 1,46 35 

4,29 103 3,33 80 2,37 57 3.42 34 

4,25 102 3,29 79 2,33 56 1,37 33 

4,21 101 3,25 78 2,29 55 1,33 32 

4,17 100 3,21 77 2,25 54 1,29 31 

4,12 99 3,17 76 2,21 53 1,25 30 

4,08 98 3,12 75 2,17 52 1,21 29 

 

Таблиця 6 

Універсальна шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали 

підсумкового модульного контролю (80 балів) 

Оцінка Бали 

ECTS 

Оцінка Бали 

ECTS 

Оцінка Бали 

ECTS 

Оцінка Бали 

ECTS 

5 80 3,75 60 2,5 40 1,25 20 

4,94 79 3,69 59 2,44 39 1,19 19 

4,88 78 3,63 58 2,38 38 1,13 18 

4,81 77 3,56 57 2,31 37 1,06 17 

4,75 76 3,5 56 2,25 36 1 16 

4,69 75 3,44 55 2,19 35 0,94 15 

4,63 74 3,38 54 2,13 34 0,88 14 

4,53 73 3,31 53 2,06 33 0,81 13 



4,5 72 3,25 52 2 32 0,75 12 

4,44 71 3,19 51 1,94 31 0,69 11 

4,38 70 3,13 50 1,88 30 0,63 10 

4,31 69 3,06 49 1,82 29 0,56 9 

4,25 68 3 48 1,75 28 0,5 8 

4,19 67 2,94 47 1,69 27 0,44 7 

4,13 66 2,88 46 1,63 26 0,38 6 

4,06 65 2,81 45 1,56 25 0,31 5 

4 64 2,75 44 1,5 24 0,25 4 

3,94 63 2,69 43 1,44 23 0,19 3 

3,88 62 2,63 42 1,38 22 0,13 2 

3,81 61 2,56 41 1,31 21 0,06 1 

 

Загальна оцінка за підсумковий модульний контроль складається із двох (тестового 

контролю – 50 балів та практичних завдань – 30 балів), а саме 71-80 балів – «5»; 60-70 

балів – «4»; 46-59 балів – «3»,  45 і нижче балів  – «2».  

При тестовому контролі мінімальна кількість балів – 32 бали. 

При контролі практичного завдання мінімальна кількість  балів – 14. 

Сумарна мінімальна кількість балів за підсумковий модульний контроль – 46 балів 

(задовільно) 

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

переводиться у європейські оцінки ECTS (А, В, С, D, FХ, F) (Табл. 1). 

 

7. Перелік інформаційних джерел 

 

Навчальна література: 

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

Кононов. — К.: Медицина, 2011. — 184 с. 

Люта В.А. Практикум з мікробіології: навчальний посібник / В.А. Люта, 

О.В. Кононов. — 3-є вид., випр. — К. : ВСВ “Медицина”, 2018. — 184 с.  

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

вірусологія та імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: Медицина, 
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