
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Основи мікробіології» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Екологія та мікроекологія мікроорганізмів, роль патогенних 

мікроорганізмів у розвитку інфекційного процесу та імунні 

відповіді макроорганізму, значення антибіотиків і біологічних 

бактерійних препаратів, характеристику патогенних коків, 

збудників кишкових інфекцій, збудники інфекційних 

захворювань людини; умови мікробного псування лікарської 

сировини і контамінації лікарських засобів в процесі 

виготовлення і зберігання; правила асептики, антисептики, 

дезінфекції, стерилізації при екстемпоральному і промисловому 

виготовленні фармацевтичних препаратів; технологію отримання 

антимікробних та імунобіологічних препаратів лікувально-

профілактичного і діагностичного призначення 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Набуті знання та вміння дадуть студентам можливість 

вирішувати конкретні практичні завдання і підготуватися до 

оволодіння фармацевтичними дисциплінами. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміння користуватися мікроскопом; диференціювати 

мікроорганізми за морфологічними ознаками; проводити посів 

досліджуваного матеріалу на поживні середовища; проводити 

посів зубного нальоту, відбитка пальця, волосся, лікарських форм 

на штучні поживні середовища; проводити посів лікарських 

форм на штучні поживні середовища; проводити дезінфекцію рук 

і робочого місця; визначати чутливість мікроорганізмів до 

антибіотиків методом дифузії в агар; визначати ріст кишкової 

палички на диференційно-діагностичних середовищах; визначати 

ріст золотистого стафілокока на диференційно-діагностичних 

середовищах; застосовувати бактерійні препарати з 

профілактичною та лікувальною метою; дотримуватись 

санітарного режиму (умов асептики) 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 

професійній діяльності; в практичних ситуаціях. Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

«Загальна мікробіологія»: 

1.. Морфологія мікроорганізмів. Фізіологія мікроорганізмів.  

2.Поширення мікроорганізмів у природі. Вплив чинників 

навколишнього середовища на мікроорганізми. Вчення про 

інфекцію 

3. Вчення про імунітет. Алергія. Специфічна імунопрофілактика 

та імунотерапія інфекційних хвороб. 

4. Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики. 

Вивчений матеріал дає можливість опрацювати техніку висівання 

досліджуваного матеріалу на поживні середовища та вміння 

ідентифікувати чисту культуру мікроорганізмів для виділення 

виду збудника для боротьби з ним, для усвідомлення правил 

асептики й антисептики, методів стерилізації і дезінфекції, для 

запобігання поширенню інфекційних хвороб, псування 

лікарських препаратів та лікарської сировини 

«Спеціальна мікробіологія»: 

1. Збудники кишкових інфекцій. 

2. Патогенні коки. 

3. Мікобактерії туберкульозу. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). 

Встановлення причин виникнення гнійно-запальних захворювань 

органів і систем організму, викликаних патогенними коками, та їх 

профілактики, збудниками кишкових інфекцій, збудника 

туберкульозу та вірусу імунодефіциту людини, знати методи 

специфічної  діагностики і  профілактики. (співзвучно з 

тематикою в робочій програмі навчальної дисципліни) 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна очна (денна), заочна (на основі 

ПЗСО) 

Пререквізити Знання з фізики, біології, органічної хімії, неорганічної хімії, латинської 

мови 

Пореквізити Знання з основ мікробіології можуть бути використані під час 

вивчення фармакології, першої долікарської допомоги,  гігієни з 

основами екології, технології ліків; організації і економіки фармації 

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Данилейченко В.В., Федечко Й.М., Корнійчук О.П., Солонинко 

І.І. Мікробіологія з основами імунології: підручник. 3-є видання. 

2020. 376 с. 

Основи мікробіології: навчально-методичний посібник / 

Л.В. Довженко, В.А. ЗінченкоК.: Медицина, 2017. 49 с. 

Практикум з мікробіології: навч. посіб. 3-тє вид., випр. / 

В.А.Люта, О.В. Кононов К.: Медицина, 2018. 184 с. 

Люта В.А., Заговора Г.І. Основи мікробіології, вірусології та 

імунології. К.: Здоров’я. 2010. 280 с. 

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

мікробіологічних досліджень та основами імунології: у 2 кн. — 

К.: Здоров’я, 2006. 512 с. 

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

І.Ю. Холупяк, Н.Ю. Шевельова, М.Ю. Стегній, Н.І. Філімонова; 

за ред. І.Л. Дикого.  Х.: НФаУ; Оригінал, 2006. 432 с. 

Накази та інструкції МОЗ України. 



Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Кабінет фармакогнозії №3, 

лабораторне устаткування 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

ШКОПИНСЬКА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА 

Посада: викладач 

Науковий ступінь: к.с.-г.н.  

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: 0509835853 

E-mail: tatazp77@gmail.com 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник Т. Є. Шкопинська 

 


