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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мікробіологія 
 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   
 

Термін навчання (рік) 
1 рік 10 міс. Змістових модулів –2 

Загальна кількість 

годин –  90 год. 
Лекції 

20 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 60год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Практичні заняття 

40 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 30год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

30 год. 

Індивідуальні завдання  

 

Вид контролю:  

Підсумковий  

модульний контроль 

 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



 

 

 

 

І. ВСТУП 
Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія» складена відповідно 

до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344, та освітньо-

професійної програми, затвердженої у коледжі на засіданні Педагогічної ради коледжу від 

17.12.2018 р., протокол №3.Освітньо-професійна програма,робоча навчальна програма 

введені в дію з 01 вересня 2019 р.,переглянуті та затверджені на засіданні Педагогічної 

ради 31.08.2020 р.протокол №1. 

Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 20 години, практичних 

занять (семінарів) – 40 годин, самостійної роботи студентів – 30 годин,.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 
1. Головна мета: Формування умов для розвитку фундаментальності та практичної 

спрямованості підготовки бакалаврів медсестринства.  

 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія» – формування у бакалавра  

наукового світогляду значення  мікроорганізмів в інфекційній та неінфекційній патології 

людини, принципи мікробіологічної діагностики, специфічної терапії та профілактики 

інфекційних захворювань.    

2. Основні завдання навчальної дисципліни «Мікробіологія» спрямовані на досягнення 

результатів навчання.  

 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

- формування системи знань професійних умінь та практичних навичок, що складають 

основу майбутньої професійної діяльності; 

- вивчення морфології та фізіології мікроорганізмів; 

- використання методів мікробіологічної діагностики; 

- розроблення етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних 

захворювань людини. 

 

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні результати 

навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона здоров’я.  

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 03. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу 

Знати особливості пізнавальної 

діяльності людини, спрямованої 

на розкриття загальних, істотних 

зв'язків і співвідношень речей на 

достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти і 

поглиблювати свої знання про них; 

аналізувати і синтезувати утворені 

поняття шляхом суджень, міркувань, 

умовиводів. 

Набути комунікативного досвіду 

в процесі адекватного 

сприйняття і розуміння змісту 

повідомлень. 

Вміти створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації. 

ЗК 04. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні задачі і 

проблеми, які виникають у професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, 

знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та 

нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у 

складних умовах 

ЗК 05. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної 

діяльності 

Мати глибокі знання із 

структури професійної 

діяльності. 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує постійного 

оновлення та інтеграції знань. 

Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до 

подальшого професійного навчання 

з високим рівнем автономності. 

ЗК 06. Здатність 

спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання державної 

мови, як усно так і письмово 

Використовувати при фаховому 

та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову. 

Нести відповідальність за вільне 

володіння державною мовою, за 

розвиток професійних знань. 

ЗК 08. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

Мати глибокі знання в галузі 

інформаційних і комунікаційних 

технологій, що застосовуються у 

професійній діяльності 

Вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній 

галузі, що потребує оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за розвиток 

професійних знань та умінь. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 02. Здатність 

розпізнавати й 

інтерпретувати 

ознаки здоров’я і 

його змін, хвороби 

чи інвалідності 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

знати методики та стандартні 

схеми опитування та 

фізикального обстеження 

пацієнта. 

Вміти провести бесіду з пацієнтом (у т.ч 

з дитиною), на підставі алгоритмів та 

стандартів, використовуючи 

стандартні методики провести 

фізикальне обстеження пацієнта. Вміти 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом. 

Вносити інформацію про стан 

здоров’я людини, дитини або 

внутрішньоутробний розвиток 

Нести відповідальність за якісний 

збір інформації на підставі 

співбесіди, опитування, огляду, 

пальпації, перкусії, аускультації 

органів та систем та за своєчасне 

оцінювання стану здоров’я людини, 



 

 

 

 

(оцінка/діагноз), 

обмежень 

можливості 

повноцінної 

життєдіяльності і 

визначати проблеми 

пацієнтів при різних 

захворюваннях та 

станах 

обстежити психомоторний та фізичний 

розвиток дитини Вміти оцінити стан 

здоров’я людини (у т.ч. дитини). 

плоду до відповідної медичної 

документації 

психомоторного та фізичного 

розвитку дитини, 

внутрішньоутробного розвитку 

плоду та за прийняття відповідних 

дій 

СК 06. Здатність 

ефективно 

застосовувати 

сукупність 

медсестринських 

навичок (вмінь), 

медичних засобів, 

втручань та дій при 

оцінці 

функціонального 

стану 

пацієнтів/клієнтів, 

підготовці їх до 

діагностичних 

досліджень та заборі 

біологічного 

матеріалу для 

лабораторних 

досліджень 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

стандартні методики проведення 

лабораторних та 

інструментальних досліджень (за 

списком 4). 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та інструментальних 

досліджень та на їх підставі оцінити 

інформацію щодо діагнозу хворого (за 

списком 4) 

Формувати та донести до 

пацієнта та фахівців висновки 

щодо необхідного переліку 

лабораторних та 

інструментальних досліджень (за 

списком 4). 

Нести відповідальність щодо 

оцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

СК 13. Здатність 

виявляти зв’язок 

клінічних проявів 

захворювань з 

результатами 

додаткових методів 

дослідження 

Знати: 

клінічні прояви захворювань; 

- дані додаткових методів 

досліджень при різній патології. 

Вміти: 

- використовувати основні методи 

медсестринського обстеження пацієнтів 

різного профілю; 

- інтерпретувати результати 

додаткових методів дослідження; 

- обгрунтовувати призначення 

етіотропної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 

Дотримання етичних принципів 

та деонтологічних норм у 

спілкуванні з пацієнтами та їх 

оточенням з метою отримання 

згоди для проведення 

досліджень та виконання 

призначень лікаря 

Здатність самостійно робити 

виважені висновки та обгрунтовані 

судження відповідно до результатів 

дослідження пацієнта 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення 

дисципліни «Мікробіологія», є:  

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. 

 



 

 

 

 

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
з/п 

Назва змістових модулів та тем 
Кількість годин 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

Модуль 1. Мікробіологія 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія 

1. Загальні відомості про клінічну мікробіологію. Біологічні 

особливості опортуністичних мікроорганізмів та 

захворювань, що ними спричиняються.  

4 2 2 - 

2.  Особливості мікробіологічної діагностики шпитальних 

інфекцій. Методи ідентифікації лікарняних штамів. 

8 2 2 4 

3. Етіологія, епідеміологія патогенез та клініка 

внутрішньолікарняних інфекцій. 

8 2 2 4 

4. Основні представники біоценозів організму людини. 

Дисбіози, методи мікробіологічної діагностики. 

4 2 2 - 

5. Мікробіологічна діагностика бактеремій та сепсису. 2  2 - 

6. Екологія та мікроекологія мікроорганізмів. Вплив 

факторів зовнішнього середовища на формування 

біоплівок .  

4 2 2 - 

7. Методи вивчення чутливості бактерій до антибіотиків 

in vitro. 

2 - 2 - 

8. Мікробіологічні основи антибактеріальної терапіі та 

профілактики. 

2 - 2 - 

9. Нозокоміальні інфекції. 2 - 2 - 

10. Сучасні прийоми серодіагностики та сероідентифікації 4  2 2 

 Усього змістовий модуль 1 40 10 20 10 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія.Вірусологія. 

11. Мікробіологічна діагностика інфекцій сечовидільних 

шляхів та статевої сфери. 

4 2 2 - 

12. Мікробіологічна діагностика інфекцій дихальної 

системи. 

10 2 2 6 

13. Мікробіологічна діагностика кишкових інфекцій та 

харчових отруєнь. 

10 2 2 6 

14. Мікробіологічна діагностика раневої інфекції. 4 2 2 - 

15. Вірусологія, як наука. Етапи розвитку вірусології. 

Сучасні досягнення вірусології. 

6 2 2 2 

16. Віруси грипу, парагрипу, кору, епідемічного паротиту. 

Респіраторно-синцитіальний вірус Патогенез, імунітет, 

лабораторна діагностика. 

4 - 2 2 

17. Вірус краснухи. захворювання, які викликаються 

аденовірусам. Пікорнавіруси. Класифікація. 

Характеристика вірусів поліомієліту, Коксакі й ЕСНО. 

4 - 2 2 

18. Коронавіруси, властивості, класифікація, джерела 

інфекції, шляхи передачі. Патогенез. Лабораторна 

діагностика, профілактика, лікування. 

2 - 2 - 

19. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Властивості, 

класифікація. джерела інфекції, шляхи передачі. 

Патогенез. Лабораторна діагностика, профілактика, 

лікування. 

4 - 2 2 

20. Підсумковий модуль-контроль 2  2  

Усього змістовий модуль 2 50 10 20 20 

Усього за курс навчання: 90 30 40 30 
 



 

 

 

 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Мікробіологія» 

 
№ 

з/п 

Теми лекцій Кількість 

Годин 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія. 

1 Загальні відомості про клінічну мікробіологію.  2 

2 Характеристика шпитальних інфекцій. Методи ідентифікації лікарняних 

штамів. 

2 

3 Етіологія, епідеміологія патогенез та клініка внутрішньолікарняних 

інфекцій. 

2 

4 Основні представники біоценозів організму людини. Дисбіози. 2 

5 Екологія та мікроекологія мікроорганізмів.  2 

Усього змістовий модуль 1 10 

Змістовий модуль 2.  Спеціальна мікробіологія та вірусологія. 

6 Характеристика інфекцій сечовидільних шляхів та статевої сфери. 2 

7 Інфекції дихальної системи. 2 

8 Кишкові інфекції та харчові отруєння. 2 

9 Поняття  раневої інфекції. 2 

10 Вірусологія, як наука. Етапи розвитку вірусології. Сучасні досягнення 

вірусології. 

2 

 Усього змістовий модуль 2 10 

 Усього за курс навчання: 20 

 



 

 

 

 

VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Мікробіологія» 
 

№ з\п Навчальна практика  Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія. 

1 Біологічні особливості опортуністичних мікроорганізмів та захворювань, 

що ними спричиняються .  

2 

2 Особливості мікробіологічної діагностики шпитальних інфекцій. Основні  

методи ідентифікації лікарняних штамів. 

 2 

3 Мікробіологічна діагностика внутрішньолікарняних інфекцій.  2 

4 Дисбіози, їх методи мікробіологічної діагностики. 2 

5 Мікробіологічна діагностика бактеремій та сепсису. 2 

6 Вплив факторів зовнішнього середовища на формування біоплівок .  2 

7 Методи вивчення чутливості бактерій до антибіотиків in vitro. 2 

8 Мікробіологічні основи антибактеріальної терапіі та профілактики. 2 

9 Мікробіологічна діагностика нозокоміальних інфекцій. 2 

10 Сучасні прийоми серодіагностики та сероідентифікації.  

Усього змістовий модуль 1: 20 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія та вірусологія. 

11 Мікробіологічна діагностика інфекцій сечовидільних шляхів та статевої 

сфери. 

2 

12 Мікробіологічна діагностика інфекцій дихальної системи. 2 

13 Мікробіологічна діагностика кишкових інфекцій та харчових отруєнь. 2 

14 Мікробіологічна діагностика раневої інфекції. 2 

15 Віруси, їх будова, біологічні властивості, розмноження вірусів, 

культивування у живих системах. 

Класифікація вірусів. Вірусологічний метод дослідження. Засоби індикації і 

ідентифікації вірусів. 

2 

16 Віруси грипу, парагрипу, кору, епідемічного паротиту.Респіраторно-

сінцітіальний вірус Патогенез, імунітет, лабораторна діагностика. 

2 

17 Вірус краснухи. захворювання, які викликаються аденовірусам. 

Пікорнавіруси. Класифікація. Характеристика вірусів поліомієліту, Коксакі 

й ЕСНО. Мікробіологічна діагностика. 

2 

18 Коронавіруси,властивості,класифікація,джерела інфекції, шляхи передачі. 

Патогенез. Лабораторна діагностика, профілактика, лікування. 

2 

19 Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Властивості, класифікація. джерела 

інфекції, шляхи передачі. Патогенез. Лабораторна діагностика, 

профілактика, лікування. 

2 

 Усього змістовий модуль 2: 18 

20 Підсумковий модуль-контроль 2 

Усього за курс навчання: 40 

 



 

 

 

 

VІI. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

ІІ семестр 

1. Біологічні особливості збудників кампілобактеріозу та хелікобактеріозу. 

Мікробіологічна діагностика кампілобактеріозу та хелікобактеріозу. 

Епідеміологія та патогенез кампілобактеріозу та хелікобактеріозу. 

Особливості імунітету. Принципи профілактики та лікування 

кампілобактеріозу та хелікобактеріозу 2 

2. Псевдотуберкульоз та кишковий ієрсініоз: епідеміологія, патогенез, 

особливості імунітету, профілактика та лікування. Мікробіологічна 

діагностика псевдотуберкульозу та кишкового ієрсініозу. Препарати для 

діагностики, профілактики та лікування псевдотуберкульозу, кишкового 

ієрсініозу. 

2 

3. Синьогнійна паличка, властивості. Патогенність для людини. Роль у 

внутрішньолікарняних інфекціях новонароджених та дітей різного 

віку .Етіологія внутрішньолікарняних інфекцій. 2 

4. Умовно-патогенні мікроби - збудники лікарняних інфекцій. Біологічні 

особливості госпітальних штамів умовно-патогенних мікроорганізмів 

(Staphylococcua agalactiae та інші). 

2 

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

канцерогенезу. Повільні вірусні інфекції. Пріони. 

Патогенез захворювань у людини. Методи діагностики. Профілактика. 2 

6. Збудники природньо-вогнищевих інфекцій. Флавівіруси. Лабораторна 

діагностика європейського кліщового енцефаліту, жовтої гарячки, гарячки 

денге, омської геморагічної гарячки.  2 

7. Збудники природньо-вогнищевих інфекцій.Буньявіруси. Лабораторна 

діагностика кримської геморагічної гарячки та гарячки з нирковим синдромом. 2 

8. Поксвіруси. Лабораторна діагностика натуральної віспи. вірус вісповакцини: 

походження, антигени, використання у генній інженерії. Рабдовіруси. 

Лабораторна діагностика сказу 2 

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 

10. Герпесвіруси. Збудники цитомегаловірусної інфекції, інфекційного 

мононуклеозу, саркоми Капоши. Патогенез, лабораторна діагностика, 

профілактика герпесвірусних інфекцій 2 

11. Серогрупи ешеріхій, їх роль у етіології гострих кишкових захворювань, 

інфекціях сечовивідних шляхів, апендицитах, внутрішньолікарняних 

інфекцій у дітей. Імунітет, лабораторна діагностика 2 

12. Серотерапія і серопрофілактика. Характеристика антитоксичних, 

антимікробних сироваток і імуноглобулінів. Їх виготовлення і титрування. 

Застосування, методика введення гетерогенних сироваток і імуноглобулінів 2 

13. Внутрішньоутробна інфекція, шляхи зараження плоду. Інфекційний процес в 

організмі плоду, новонародженого та дітей раннього віку. 2 

14. Збудники черевного тифу і паратифів. Лабораторна діагностика в залежності 

від стадії патогенезу черевного тифу. Специфічна профілактика. 2 

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

інших захворюваннях. Роль у внутрішньолікарняних інфекціях 

новонароджених і дітей різного віку. Лабораторна діагностика. 2 

 Усього: 30 



 

 

 

 

VIІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(реферат, есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

1. Виступи на засіданні науково-студентського гуртка. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Створення фільмів, презентацій. 

4. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

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. 

3. Мікробіоценози тіла людини, ротової порожнини. Дисбактеріози. 

4. Генетика вірусів. Бактеріофаги, практичне використання. 

5. Імуноглобуліни як продукт гуморальної імунної відповіді. Принципи використання 

антигенів та антитіл як діагностичних препаратів. 

6. Коронавіруси,морфологічні та культуральні властивості збудника. 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

IХ.  ЗМІСТ ПРОГРАМИ  ДИСЦИПЛІНИ 

«Мікробіологія» 
 

Змістовий модуль №1 Загальна мікробіологія 
 

Тема 1.Загальні відомості про клінічну мікробіологію. Біологічні особливості 

опортуністичних мікроорганізмів та захворювань, що ними спричиняються . 
 

ЛЕКЦІЯ 

Загальні відомості про клінічну мікробіологію. Біологічні особливості опортуністичних 

мікроорганізмів та захворювань, що ними спричиняються . Клінічна мікробіологія, її завдання в 

боротьбі з інфекційними хворобами. Значення мікробіології в підготовці медичних сестер.  

Історія розвитку  клінічної мікробіології. Вітчизняні мікробіологи, їх внесок у розвиток 

науки. Досягнення мікробіології в боротьбі з інфекційними хворобами. Мікробіологічна 

служба в Україні. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Біологічні особливості опортуністичних мікроорганізмів та захворювань, що ними 

спричиняються .Мікробіологічна діагностика опортуністичних інфекцій. 

Практичні навички: 

• виготовлення мазків-препаратів для мікроскопічного дослідження; 

• фарбування мазків-препаратів простим та складним  методами; 

• мікроскопія мазків-препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей; 

• трактування результатів мікроскопічного дослідження мікроорганізмів; 

• проводення взяття та висівання патогенного матеріалу на поживні середовища; 

• характеристика росту мікроорганізмів на поживних середовищах; 

• дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами тощо. 
 

Тема 2. Особливості мікробіологічної діагностики шпитальних інфекцій. Методи 

ідентифікації лікарняних штамів 
 

ЛЕКЦІЯ 

Особливості мікробіологічної діагностики шпитальних інфекцій. Методи ідентифікації 

лікарняних штамів.Класифікація шпитальних інфекцій.Види лікарняних штамів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Мікробіологічна діагностика шпитальних інфекцій.Методи лабораторної діагностики. 

Практичні навички: 

• виготовлення мазків-препаратів для мікроскопічного дослідження; 

• фарбування мазків-препаратів простим та складним  методами; 

• мікроскопія мазків-препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей; 

• трактування результатів мікроскопічного дослідження мікроорганізмів; 

• проводення взяття та висівання патогенного матеріалу на поживні середовища; 

• характеристика росту мікроорганізмів на поживних середовищах; 

• дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами тощо. 

САМОСТІЙНА РОБОТА. 

Внутрішньоутробна інфекція, шляхи зараження плоду. Інфекційний процес в організмі 

плоду, новонародженого та дітей раннього віку. 

Клебсієли, властивості. Етіологічна роль при склеромі, озені, пневмонії й інших 

захворюваннях. Роль у внутрішньолікарняних інфекціях новонароджених і дітей різного віку. 

Лабораторна діагностика. 



 

 

 

 

Тема 3. Етіологія, епідеміологія патогенез та клініка внутрішньолікарняних 

інфекцій. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Етіологія, епідеміологія патогенез та клініка внутрішньолікарняних інфекцій. 

Короткі дані про внутрішньолікарняні інфекції.Роль у патології людини. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Загальна характеристика внутрішньолікарняних інфекцій. Взяття матеріалу для 

дослідження у разі хвороб, що спричинені лікарняними штамами. 

Заходи безпеки під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії. Методи 

лабораторної діагностики внутрішньолікарняних інфекцій. Препарати для специфічної терапії 

та профілактики. Медична етика та деонтологія. 

САМОСТІЙНА РОБОТА. 

Синьогнійна паличка, властивості. Патогенність для людини. Роль у 

внутрішньолікарняних інфекціях новонароджених та дітей різного віку. Етіологія 

внутрішньолікарняних інфекцій. 

Умовно-патогенні мікроби - збудники лікарняних інфекцій. Біологічні особливості госпітальних 

штамів умовно-патогенних мікроорганізмів (Staphylococcua agalactiae та інші). 

 

Тема 4: Основні представники біоценозів організму людини. Дисбіози, методи 

мікробіологічної діагностики. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Основні представники біоценозів організму людини.Поняття про дисбіози, методи 

мікробіологічної діагностики.Загальна характеристика,роль у патології людини. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

Загальна характеристика дисбіозів. Взяття матеріалу для дослідження. 

Заходи безпеки під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії. Методи 

лабораторної діагностики дисбіозів.. Препарати для специфічної терапії та профілактики. 

Медична етика та деонтологія. 

Практичні навички: 

• виготовлення мазків-препаратів для мікроскопічного дослідження; 

• фарбування мазків-препаратів простим та складним  методами; 

• мікроскопія мазків-препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей; 

• трактування результатів мікроскопічного дослідження мікроорганізмів; 

• проводення взяття та висівання патогенного матеріалу на поживні середовища; 

• характеристика росту мікроорганізмів на поживних середовищах; 

• дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Тема 5: Мікробіологічна діагностика бактеремій та сепсису. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

Загальна характеристика бактеремій та сепсису. Взяття матеріалу для дослідження. 

Заходи безпеки під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії. Методи 

лабораторної діагностики бактеремій. Препарати для специфічної терапії та профілактики. 

Медична етика та деонтологія. 

Практичні навички: 

• виготовлення мазків-препаратів для мікроскопічного дослідження; 

• фарбування мазків-препаратів простим та складним  методами; 

• мікроскопія мазків-препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей; 

• трактування результатів мікроскопічного дослідження мікроорганізмів; 



 

 

 

 

• проводення взяття та висівання патогенного матеріалу на поживні середовища; 

• характеристика росту мікроорганізмів на поживних середовищах; 

• дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Тема 6: Екологія та мікроекологія мікроорганізмів. Вплив факторів зовнішнього 

середовища на формування біоплівок .   

 

ЛЕКЦІЯ 

Загальна характеристика екології та мікроекології мікроорганізмів. Вплив факторів 

зовнішнього середовища на формування біоплівок.  Поширення бактерій та вірусів у 

грунті,воді та повітрі. Роль у патології людини. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Взяття матеріалу для дослідження. 

Заходи безпеки під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії. Методи 

лабораторної діагностики бактеремій. Препарати для специфічної терапії та профілактики. 

Медична етика та деонтологія. 

 

Практичні навички: 

• виготовлення мазків-препаратів для мікроскопічного дослідження; 

• фарбування мазків-препаратів простим та складним  методами; 

• мікроскопія мазків-препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей; 

• трактування результатів мікроскопічного дослідження мікроорганізмів; 

• проводення взяття та висівання патогенного матеріалу на поживні середовища; 

• характеристика росту мікроорганізмів на поживних середовищах; 

• дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Тема 7: Методи вивчення чутливості бактерій до антибіотиків in vitro 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Загальна характеристика антибіотиків.Бактеріостатична та бактерицидна дія 

антибіотиків. Побічна дія антибіотиків.Методи вивчення чутливості бактерій до антибіотиків in 

vitro. 

Практичні навички: 

• Методи вивчення чутливості бактерій до антибіотиків in vitro. 

• трактування результатів дослідження мікроорганізмів; 

• проводення взяття та висівання патогенного матеріалу на поживні середовища; 

• дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Тема 8: Мікробіологічні основи антибактеріальної терапіі та профілактики. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Мікробіологічні основи антибактеріальної терапіі та профілактики.Загальна 

характеристика антибактеріальних препаратів.Поняття про антибактеріальні 

препарати.Класифікація антибактеріальних препаратів. 

Практичні навички: 

 вміти класифікувати антибактеріальні  препарати. 

 дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 



 

 

 

 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Тема 9: Мікробіологічна діагностика нозокоміальних інфекцій. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Загальна характеристика нозокоміальних інфекцій.Етіологія,патогенез,профілактика та 

лікування нозокоміальних інфекцій. 

Практичні навички: 

• виготовлення мазків-препаратів для мікроскопічного дослідження; 

• фарбування мазків-препаратів простим та складним  методами; 

• мікроскопія мазків-препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей; 

• трактування результатів мікроскопічного дослідження мікроорганізмів; 

• проводення взяття та висівання патогенного матеріалу на поживні середовища; 

• характеристика росту мікроорганізмів на поживних середовищах; 

• дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Тема 10: Сучасні прийоми серодіагностики та сероідентифікації 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Сучасні прийоми серодіагностики та сероідентифікації. 

Експрес-методи діагностики: реакції імунофлюоресценсії, імуноферментного та 

радіоімунного аналізу. Принцип реакцій та їх застосування. 

Практичні навички: 

 проведення реакціїї імунофлюоресценсії, імуноферментного та радіоімунного аналізу. 

 пояснення методів оцінювання імунного статусу організму людини; 

 розуміння суті експрес-методів діагностики інфекційних хвороб; 

 дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з біологічним матеріалом, з електроапаратурою, 

дотримання вимог календаря щеплень. 

САМОСТІЙНА РОБОТА. 

Серотерапія і серопрофілактика. Характеристика антитоксичних, антимікробних 

сироваток і імуноглобулінів. Їх виготовлення і титрування. Застосування, методика введення 

гетерогенних сироваток і імуноглобулінів 

 

Змістовий модуль  2. Спеціальна мікробіологія та вірусологія. 
 

Тема 11: Мікробіологічна діагностика інфекцій сечовидільних шляхів та статевої 

сфери. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Загальна характеристика інфекцій сечовидільних шляхів та статевої сфери. 

Взяття матеріалу для дослідження. 

Заходи безпеки під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії. Методи 

лабораторної діагностики.Препарати для специфічної терапії та профілактики.Медична етика 

та деонтологія. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Ознайомлення з препаратами для специфічної профілактики і лікування хвороб, 

спричинених інфекціями сечовидільних шляхів та статевої сфери. 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 



 

 

 

 

наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, з електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами тощо. 

Практичні навички: 

 взяття біологічного матеріалу для дослідження; 

 оформлення супровідної документації; 

 первинне висівання матеріалу на поживні середовища; 

 аналіз антибіотикограми; 

 вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики; 

 дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами тощо. 

 

Тема 12.Мікробіологічна діагностика інфекцій дихальної системи. 

 
ЛЕКЦІЯ 

Загальна характеристика інфекцій Інфекцій дихальної системи. 

Взяття матеріалу для дослідження. 

Заходи безпеки під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії. Методи 

лабораторної діагностики.Препарати для специфічної терапії та профілактики.Медична етика 

та деонтологія. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Ознайомлення з препаратами для специфічної профілактики і лікування хвороб, 

спричинених інфекціями дихальної системи. 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, з електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами тощо. 

Практичні навички: 

 взяття матеріалу для дослідження;  

 транспортування матеріалу до бактеріологічної лабораторії; 

 оформлення супровідної документації; 

 первинне висівання матеріалу на поживні середовища; 

 вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики; 

 дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами; 

САМОСТІЙНА РОБОТА. 

Псевдотуберкульоз та кишковий ієрсініоз: епідеміологія, патогенез, особливості 

імунітету, профілактика та лікування. Мікробіологічна діагностика псевдотуберкульозу та 

кишкового ієрсініозу. Препарати для діагностики, профілактики та лікування 

псевдотуберкульозу, кишкового ієрсініозу. 

Збудники природньо-вогнищевих інфекцій. Флавівіруси. Лабораторна діагностика 

європейського кліщового енцефаліту, жовтої гарячки, гарячки денге, омської геморагічної 

гарячки.  

Збудники природньо-вогнищевих інфекцій.Буньявіруси. Лабораторна діагностика 

кримської геморагічної гарячки та гарячки з нирковим синдромом. 

 



 

 

 

 

Тема 13: Мікробіологічна діагностика кишкових інфекцій та харчових 

отруєнь. 
 
ЛЕКЦІЯ 

Загальна характеристика інфекцій кишкових інфекцій та харчових отруєнь. 

Взяття матеріалу для дослідження. 

Заходи безпеки під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії. Методи 

лабораторної діагностики.Препарати для специфічної терапії та профілактики.Медична етика 

та деонтологія. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Ознайомлення з препаратами для специфічної профілактики і лікування хвороб, 

спричинених кишковими інфекціями. 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, з електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами тощо. 

Практичні навички: 

 взяття матеріалу для дослідження;  

 транспортування матеріалу до бактеріологічної лабораторії; 

 оформлення супровідної документації; 

 первинне висівання матеріалу на поживні середовища; 

 вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики; 

 дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами; 

САМОСТІЙНА РОБОТА. 

Біологічні особливості збудників кампілобактеріозу та хелікобактеріозу. 

Мікробіологічна діагностика кампілобактеріозу та хелікобактеріозу. Епідеміологія та патогенез 

кампілобактеріозу та хелікобактеріозу. Особливості імунітету. Принципи профілактики та 

лікування кампілобактеріозу та хелікобактеріозу 

Серогрупи ешеріхій, їх роль у етіології гострих кишкових захворювань, інфекціях 

сечовивідних шляхів, апендицитах, внутрішньолікарняних інфекцій у дітей. Імунітет, 

лабораторна діагностика 

Збудники черевного тифу і паратифів. Лабораторна діагностика в залежності від стадії 

патогенезу черевного тифу. Специфічна профілактика. 

 

Тема 14: Мікробіологічна діагностика раневої інфекції 

 
ЛЕКЦІЯ 

Загальна характеристика раневої інфекції. 

Взяття матеріалу для дослідження. 

Заходи безпеки під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії. Методи 

лабораторної діагностики.Препарати для специфічної терапії та профілактики.Медична етика 

та деонтологія. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Ознайомлення з препаратами для специфічної профілактики і лікування хвороб, 

спричинених раневою інфекцією. 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, з електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами тощо. 



 

 

 

 

Практичні навички: 

 взяття матеріалу для дослідження;  

 транспортування матеріалу до бактеріологічної лабораторії; 

 оформлення супровідної документації; 

 первинне висівання матеріалу на поживні середовища; 

 вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики; 

 дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами; 

 
Тема 15: Вірусологія, як наука. Етапи розвитку вірусології. Сучасні досягнення 

вірусології. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Вірусологія, як наука. Етапи розвитку вірусології. Сучасні досягнення вірусології. 

Віруси, їх будова, біологічні властивості, розмноження вірусів, культивування у живих 

системах.Класифікація вірусів.  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Вірусологічний метод дослідження. Засоби індикації і ідентифікації вірусів. 

Практичні навички: 

 взяття біологічного матеріалу для дослідження; 

 транспортування матеріалу до вірусологічної лабораторії; 

 оформлення супровідної документації; 

 вибір противірусних хіміотерапевтичних препаратів; 

 вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики вірусних інфекцій; 

 дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи із вірусовмісним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами 
 

Тема 16: Віруси грипу,парагрипу,кору,епідемічного паротиту.Респіраторно-

сінцітіальний вірус Патогенез, імунітет, лабораторна діагностика. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Вірус грипу.Антигени. Класифікація. Мінливість. Патогенез захворювання. Лабораторна 

діагностика. Експрес-діагностика. Специфічна профілактика і терапія грипу. Вірус парагрипу 

людини. Вірус епідемічного паротиту. Роль у патології людини.Імунітет, специфічна 

профілактика. Ускладнення у хлопчиків після епідемічного паротиту. Віруси кору, властивості, 

захворювання, які викликаються. Лабораторна діагностика і специфічнапрофілактика. 

Особливості перебігу кору у дітей (метігірований кір). Респіраторно-сінцітіальний вірус, 

властивості, класифікація. Патогенез, імунітет, лабораторна діагностика. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Вірусологічний метод дослідження збудника грипу, парагрипу ,кору, епідемічного 

паротиту.Респіраторно-сінцітіальний вірус Патогенез, імунітет, лабораторна діагностика. 

Практичні навички: 

 взяття біологічного матеріалу для дослідження; 

 транспортування матеріалу до вірусологічної лабораторії; 

 оформлення супровідної документації; 

 вибір противірусних хіміотерапевтичних препаратів; 

 вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики вірусних інфекцій; 



 

 

 

 

 дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи із вірусовмісним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА. 
Поксвіруси. Лабораторна діагностика натуральної віспи. вірус вісповакцини: походження, 

антигени, використання у генній інженерії. Рабдовіруси. Лабораторна діагностика сказу 

 

Тема 17: Вірус краснухи. захворювання, які викликаються аденовірусам. 

Пікорнавіруси. Класифікація. Характеристика вірусів поліомієліту, Коксаки й ЕСНО.  
 

ЛЕКЦІЯ 

Вірус краснухи, характеристика. Наслідки захворювання у вагітних. Уроджена краснуха. 

Лабораторна діагностика, способи профілактики. Аденовіруси. Антигени, серотипи. 

Захворювання, які викликаються аденовірусами. Персистенція, онкогенність. Лабораторна 

діагностика.Пікорнавіруси. Класифікація. Характеристика вірусів поліомієліту, Коксаки й 

ЕСНО. Патогенез, імунітет. Лабораторна діагностика, специфічна профілактика поліомієліту. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Вірусологічний метод дослідження вірусу краснухи. захворювання, які викликаються 

аденовірусам. Пікорнавіруси. Класифікація. Характеристика вірусів поліомієліту, Коксаки й 

ЕСНО.  

Практичні навички: 

 взяття біологічного матеріалу для дослідження; 

 транспортування матеріалу до вірусологічної лабораторії; 

 оформлення супровідної документації; 

 вибір противірусних хіміотерапевтичних препаратів; 

 вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики вірусних інфекцій; 

 дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи із вірусовмісним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами 
САМОСТІЙНА РОБОТА. 

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. 

 

Тема 18: Коронавіруси,властивості,класифікація,джерела інфекції,шляхи передачі. 

Патогенез. Лабораторна діагностика, профілактика, лікування. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Коронавіруси,властивості,класифікація,джерела інфекції,шляхи передачі. Патогенез. 

Лабораторна діагностика,профілактика,лікування.СOVID-19,загальна характеристика 

збудника,етіологія,патогенез,клінічні симтоми,класифікація,лікування,методт профілактики. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Вірусологічний метод дослідження коронавірусу. 

Практичні навички: 

 взяття біологічного матеріалу для дослідження; 

 транспортування матеріалу до вірусологічної лабораторії; 

 оформлення супровідної документації; 

 вибір противірусних хіміотерапевтичних препаратів; 

 вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики вірусних інфекцій; 



 

 

 

 

 дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи із вірусовмісним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами 

 
Тема 19: Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Властивості, класифікація. джерела 

інфекції, шляхи передачі. Патогенез. Лабораторна діагностика, профілактика, лікування. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Властивості, класифікація. джерела інфекції, шляхи 

передачі. Патогенез. Лабораторна діагностика, профілактика, лікування. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Вірусологічний метод дослідження ВІЛ. 

Практичні навички: 

 взяття біологічного матеріалу для дослідження; 

 транспортування матеріалу до вірусологічної лабораторії; 

 оформлення супровідної документації; 

 вибір противірусних хіміотерапевтичних препаратів; 

 вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики вірусних інфекцій; 

 дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи із вірусовмісним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами 
САМОСТІЙНА РОБОТА. 

Герпесвіруси. Збудники цитомегаловірусної інфекції, інфекційного мононуклеозу, 

саркоми Капоши. Патогенез, лабораторна діагностика, профілактика герпесвірусних інфекцій 

 

20.Підсумковий модульний контроль 

 



 

 

 

 

X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основними методами та формами навчання є:  

− лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні лекції 

(розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із заздалегідь 

запланованими помилками, лекції-прес-конференції; 

−  практичне заняття (семінар): усне фронтальне опитування, письмове опитування, 

вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних завдань; ділова гра; робота у 

групах, робота над індивідуальними завданнями;  
− організація самостійної роботи студентів: обов'язкова, що передбачена 

навчальним планом і робочими програмами  - виконання традиційних домашніх завдань,  

бажана – наукова й дослідницька робота студентів, що полягає у самостійному проведенні 

досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать аудиторні 

потокові та групові заняття, участь у роботі наукового студентського товариства (гуртки, 

конференції, підготовка доповідей, тез, статей); добровільна – робота в позааудиторний час, 

участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах; 

− індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й дослідницька 

робота студентів, що полягає у самостійному проведенні досліджень; роботі в інформаційних 

мережах; збиранні наукової інформації, її аналізі; написанні есе за вузькоспеціальною 

проблемою, що погоджується з викладачем; створенні портфоліо навчального курсу та його 

презентації; розробці кейсів; підготовці відповідних документів, матеріалів тощо; підготовці 

тематичних презентацій; підготовці та публікації наукових статей, тез наукових доповідей та 

повідомлень тощо; узагальненні матеріалів за обраною проблемою; інших здобутках, що 

підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

− Дистанційне навчання. 

 



 

 

 

 

ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СФОРМОВАНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності студентів здійснюється 

відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни «Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг» та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в 

умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього 

процесу в Чернівецькому медичному базовому коледжі. 

 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

− відвідування занять; 

− активна участь на практичних заняттях (семінарах); 

− вивчення базової та додаткової літератури; 

− своєчасна здача завдань та модулів. 

 

Методи оцінювання: 

− усне індивідуальне опитування 

− письмовий контроль 

− індивідуальне завдання 

− студентські проекти 

− студентські презентації 

− участь в ІДРС 

− модуль – контроль 

− залік 

 

Оцінка з обов’язкової дисципліни «Мікробіологія» є рейтинговою та визначається з 

урахуванням поточної освітньої діяльності студента та індивідуальної роботи (за вибором). 

 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на практичних (семінарських) 

заняттях з метою перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу. Поточний контроль 

проводиться  у формі усного опитування  та виконання письмових завдань (тестування, 

економічні диктанти, есе, реферати). 

2. Проміжний контроль знань студентів проводиться по завершенню вивчення 

навчального розділу змістового модуля  у вигляді письмової модульної контрольної роботи. 

3. Підсумковий контроль - залік здійснюється після завершення вивчення дисципліни та 

проводиться на останньому практичному занятті (семінарі). Оцінка успішності студента з 

дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок 

засвоєння окремих модулів. 

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ЕСТS, 

підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у 

коледжі. 

 

 



 

 

 

 

ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу» 

та Положення «Про рейтингову систему оцінювання».  

Схема нарахування балів 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності навчальної роботи студента. Вона формується на засадах набуття компетенцій та 

накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність студента за певний період 

навчання.  

Поточне оцінювання студентів здійснюється на практичних занняттях за 

традиційною 4-бальною шкалою ( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» з 

наступним перерахунком у багатобальну шкалу) складається з балів, які студент отримує за 

певну навчальну діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на семінарському занятті, 

виконання та захист індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу самостійної роботи тощо), 

а також участь в ІДРС з дисципліни, студентських конференціях за тематикою дисципліни 

тощо.  

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як 

сума балів, отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та балів за модуль-контроль.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 

модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному практичному 

занятті (семінарі) засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається кількістю тем 

в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Мікробіологія» (модуль 1) є рейтинговою та визначається з 

урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним передбачених 

програмою змістових модулів. Поточне оцінювання студентів по відповідних темах 

проводиться за традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» 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. 

Оцінка «добре» 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. 

Оцінка «задовільно» 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. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з традиційної шкали 

в бали у ECTS: 



 

 

 

 

- оцінка “відмінно” – 6 бали;  

- оцінка “добре” – 5 бали; 

- оцінка “задовільно” – 4 бали; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Табл. 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ECTS  

Модуль 1. Мікробіологія 

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 6 5 4 

2 6 5 4 

3 6 5 4 

4 6 5 4 

5 6 5 4 

6 6 5 4 

7 6 5 4 

8 6 5 4 

9 6 5 4 

10 6 5 4 

Всього змістовий модуль 1 60 50 40 

Змістовий  

модуль 2 

11 6 5 4 

12 6 5 4 

13 6 5 4 

14 6 5 4 

15 6 5 4 

16 6 5 4 

17 6 5 4 

18 6 5 4 

19 6 5 4 

Всього змістовий модуль 2 54 45 36 

ІНДЗ (не більше 12 балів) 6   

Всього поточна успішність 120 95 76 

Модуль-контроль 20 80 65 50 

МОДУЛЬ 1 200   

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані поряд з 

аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 

аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять 

до тем аудиторних навчальної практики, контролюється під час підсумкового модульного 

контролю.  

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІНДЗ) 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає 12 балів (табл. 

2).  

Табл. 2. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи 

студента  в балах  ECTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах кількість 

балів 

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 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІНДЗ та 

підсумковий модуль-контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 120 балів (табл. 

1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (17 тем) на бали, що відповідають оцінці “відмінно” 

(6 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІНДЗ (18 балів, якщо студент виконав 

індивідуальну роботу). 

19 тем х 6 балів  = 114+ 6 балів (ІНДЗ) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 76 бали (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (17 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (4 бали).  

19 тем х 4 бали = 76 балів  

 

Підсумковий модульний контроль  
До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму 

даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 76 балів. 

Підсумковий модуль-контроль передбачає відповідь на 3 теоретичних питання (або 80 

тестових завдань)  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, 

складає 80 балів(табл. 3) 

 

Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні підсумкового модульного 

контролю 

Оцінка Критерій Бали 

«5» вирішено 72-80 тестів (90% і більше) 72-80 балів 

«4» вирішено 64-71 тестів (80% - 89%) 64-71 балів 

«3» вирішено 50-63 тестів (62% - 79%) 50-63 балів 

«2» вирішено 49 і менше тестів (61% і менше) 0-49 балів 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  

 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, і 

підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав мінімально 50 балів. 

 

Табл. 3 

Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах ЕCTS  

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Всього 72-80 64-71 50-63 0-49 

 

Критерії оцінювання усної відповіді при проведенні Модуль-контролю  
Оцінка «відмінно» 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. 

Оцінка «добре» 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. 

Оцінка «задовільно» 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. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

 

Табл. 4 

Оцінювання дисципліни «Мікробіологія» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

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 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістових модулі з 

дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, 

конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями (табл. 

5). 

Табл. 5  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 70 (мінімальної кількості балів), яку повинен 

набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати 

студент 
«2» 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 

 



 

 

 

 

ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

 Робоча програма 

 Навчальна програма 

 Підручники та навчальні посібники,  

- Конспекти лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації практичних занять (семінарів), методичні 

рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративні матеріали 

- Каталоги ресурсів тощо 

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

- Робочі зошити 

- Навчальні таблиці 

 
Матеріальне забезпечення 
 муляжі, фантоми, тренажери 
 медична апаратура та прилади 
 лабораторний посуд 
 медичний інструментарій 
 медична документація 

 



 

 

 

 

ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ 
1. Загальні відомості про клінічну мікробіологію.  

2. Біологічні особливості опортуністичних мікроорганізмів та захворювань, що ними 

спричиняються . 

3. Клінічна мікробіологія, її завдання в боротьбі з інфекційними хворобами. Значення 

мікробіології в підготовці медичних сестер.  

4. Історія розвитку  клінічної мікробіології. 

5. Вітчизняні мікробіологи, їх внесок у розвиток науки.  

6. Досягнення мікробіології в боротьбі з інфекційними хворобами.  

7. Мікробіологічна служба в Україні. 

8. Особливості мікробіологічної діагностики шпитальних інфекцій.  

9. Методи ідентифікації лікарняних штамів. 

10. Класифікація шпитальних інфекцій. 

11. Види лікарняних штамів. 

12. Етіологія, епідеміологія патогенез та клініка внутрішньолікарняних інфекцій. 

13. Короткі дані про внутрішньолікарняні інфекції.Роль у патології людини. 

14. Основні представники біоценозів організму людини. 

15. Поняття про дисбіози, методи мікробіологічної діагностики.Загальна характеристика,роль 

у патології людини. 

16. Загальна характеристика бактеремій та сепсису. Взяття матеріалу для дослідження. 

17. Загальна характеристика екології та мікроекології мікроорганізмів. Вплив факторів 

зовнішнього середовища на формування біоплівок.   

18. Поширення бактерій та вірусів у грунті,воді та повітрі. Роль у патології людини. 

19. Загальна характеристика антибіотиків.Бактеріостатична та бактерицидна дія 

антибіотиків. Побічна дія антибіотиків.Методи вивчення чутливості бактерій до 

антибіотиків in vitro. 

20. Мікробіологічні основи антибактеріальної терапіі та профілактики.Загальна 

характеристика антибактеріальних препаратів. 

21. Поняття про антибактеріальні препарати.Класифікація антибактеріальних препаратів. 

22. Загальна характеристика нозокоміальних інфекцій.Етіологія,патогенез,профілактика та 

лікування нозокоміальних інфекцій. 

23. Сучасні прийоми серодіагностики та сероідентифікації. 

24. Експрес-методи діагностики: реакції імунофлюоресценсії, імуноферментного та 

радіоімунного аналізу. Принцип реакцій та їх застосування. 

25. Загальна характеристика інфекцій сечовидільних шляхів та статевої сфери.Взяття 

матеріалу для дослідження.Заходи безпеки під час взяття і транспортування матеріалу 

до лабораторії. Методи лабораторної діагностики.Препарати для специфічної терапії та 

профілактики.Медична етика та деонтологія. 

26. Мікробіологічна діагностика інфекцій дихальної системи. 

27. Мікробіологічна діагностика кишкових інфекцій та харчових отруєнь. 

28. Мікробіологічна діагностика раневої інфекції. 

29. Вірусологія, як наука. Етапи розвитку вірусології. Сучасні досягнення вірусології. 

30. Віруси грипу, парагрипу, кору, епідемічного паротиту.Респіраторно-сінцітіальний вірус 

Патогенез, імунітет, лабораторна діагностика. 

31. Вірус краснухи. захворювання, які викликаються аденовірусам. Пікорнавіруси. 

Класифікація. Характеристика вірусів поліомієліту, Коксаки й ЕСНО. 

32. Коронавіруси,властивості,класифікація,джерела інфекції,шляхи передачі. Патогенез. 

лабораторна діагностика, профілактика, лікування. 

33. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Властивості, класифікація. джерела інфекції, шляхи 

передачі. Патогенез. Лабораторна діагностика, профілактика, лікування. 

 



 

 

 

 

ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

1. Виготовлення мазків-препаратів для мікроскопічного дослідження. 

2. Фарбування мазків-препаратів простим та складним  методами. 

3. Мікроскопія мазків-препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей. 

4. Трактування результатів мікроскопічного дослідження мікроорганізмів. 

5. Проводення взяття та висівання патогенного матеріалу на поживні середовища. 

6. Характеристика росту мікроорганізмів на поживних середовищах. 

7. Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами тощо. 

8. Методи вивчення чутливості бактерій до антибіотиків in vitro. 

9. Проведення реакціїї імунофлюоресценсії, імуноферментного та радіоімунного аналізу. 

10. Пояснення методів оцінювання імунного статусу організму людини. 

11. Розуміння суті експрес-методів діагностики інфекційних хвороб. 

12. Взяття біологічного матеріалу для дослідження. 

13. Транспортування матеріалу до вірусологічної лабораторії. 

14. Оформлення супровідної документації. 

15. Вибір противірусних хіміотерапевтичних препаратів. 

16. Вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики вірусних інфекцій. 

 



 

 

 

 

ХVІ. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

Перелік літератури 

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, 

2018. — 576 с. 

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. 

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. 

Електронні ресурси 
1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

3. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти».  [Електронний ресурс. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

4. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. Івасюка. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

5. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

6. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Веб-сайт Чернівецького медичного базовому коледжу. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 

8. Корнійчук О. П. Трансформація системи охорони здоров’я України: стан та 

перспективи / О. П. Корнійчук // Український медичний часопис. - 2013. - № 4. - С. 20-26. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2013. 

9. Електронна наукова інтернет-бібліотека [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://lib.e-science.ru  

10. Нова електронна бібліотека [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.newlibrary.ru 3. Дім електронних книг [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.dom-eknig.ru 

11. Портал медицинской литературы [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://medulka.ru/biofizika  

12. Медицинский портал “Evrolab”, Микробиология, вирусология и иммунология. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.eurolab.ua/microbiologyvirology-immunology 

13. Інструкція «Про порядок санітарно-технічного контролю консервів на виробничих 

підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського 

харчування» I 4.4.4.077-2001 [електронний ресурс]; режим доступу: http://bs-

staff.com.ua/pb_ot/1039_5999_1.html 

14. МР 4.4.4-108-2004 [електронний ресурс]; режим доступу: 

http://ukrkondprom.com.ua/wp-content/uploads/2012/02/MP4.4.4-108-2004.pdf 

15. Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимоги 

щодо їх реалізації [електронний ресурс]; http://vet.in.ua/ 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.moodle/
http://bs-staff.com.ua/pb_ot/1039_5999_1.html
http://bs-staff.com.ua/pb_ot/1039_5999_1.html
http://ukrkondprom.com.ua/wp-content/uploads/2012/02/MP4.4.4-108-2004.pdf
http://vet.in.ua/

