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Консультації  Відповідно до розкладу консультацій.  

Можливі он-лайн консультації через ZOOM, Meet, або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту ви-

кладача або дзвонити.  

Сторінка курсу https://vl.lma.edu.ua/course/view.php?id=196 

Опис навчальної  

дисципліни 

Кількість кредитів – 3,5 

Загальна кількість годин – 105 

Модулів – 2 

Рік підготовки – 2 

Семестр – 3 

Лекції – 26 год. 

Практичні заняття – 30 год. 

Самостійна робота – 49 год. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Мікробіологія» є нормативною дисципліною з спеціальності 223 

Медсестринство. Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати 

здобувачам вищої освіти необхідні знання для закріплення знань та подальшо-

го вивчення інфекційних хвороб, епідеміології, генетики, дерматології і вене-

рології та інших клінічних дисциплін, з позицій вчення про цілісність організ-

му, про вплив навколишнього середовища на організм людини, приділяючи 

увагу екологічному вихованню.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є властивості збудників інфек-

ційних хвороб, мікроорганізми нормального біоценозу людини; екологія мік-

роорганізмів, екосистеми лікарняних установ; механізми захисту організму від 

інфекції, методи мікробіологічної діагностики, засоби специфічної профілак-

тики та лікування. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Мікробіологія» є оволодіння знан-

нями, вміннями та навичками з мікробіології, що надають можливість розумі-



ти принципи застосування  профілактичних і лікувальних антимікробних пре-

паратів; виконувати маніпуляції на етапах мікробіологічної діагностики інфе-

кційних хвороб та оцінювати їх результати відповідно до компетентностей  

медичної сестри, на основі вивчення морфологічних, фізіологічних, патоген-

них властивостей мікроорганізмів і імунно-захисних реакцій організму. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні 

знати: 

 історію розвитку мікробіології як науки, етапи розвитку, галузі мікробіоло-

гії, завдання медичної мікробіології; 

 персоналії  та розвиток мікробіології в Україні; 

 сучасну класифікацію мікроорганізмів; систематику та номенклатуру бак-

терій, критерії виду як основної таксономічної одиниці; 

 морфологію, хімічний склад та фізіологію мікроорганізмів; 

 правила роботи в бактеріологічній лабораторії; 

 основні методи мікробіологічних досліджень: мікроскопічний, бактеріоло-

гічний, біологічний та імунологічний; 

 живильні середовища, їх класифікація; принципи та етапи виділення чистих 

культур бактерій; критерії ідентифікації чистих культур; 

 поширення мікроорганізмів у природі; вплив фізичних, хімічних, біологіч-

них факторів на мікроорганізми; 

 методи стерилізації; температурну стерилізацію, основну апаратуру; особ-

ливості стерилізації медичного інструментарію, лабораторного посуду то-

що; мікробіологічний контроль за якістю стерилізації; 

 дезінфекцію, основні групи дезінфікуючих речовин; правила приготування 

та застосування дезінфікуючих розчинів, техніку безпеки; контроль за дез-

інфекцією; 

 мікроекологію мікроорганізмів; взаємодію між видами мікроорганізмів; 

мікрофлору тіла людини; значення нормальної мікрофлори; дисбактеріоз, 

причини розвитку, діагностика, корекція; особливості та значення мікроф-

лори  лікарняних установ; 

 терміни "інфекція", "інфекційний процес”, "інфекційна хвороба"; резервуа-

ри, джерела, механізми, шляхи, фактори передачі інфекції; експерименталь-

ний метод дослідження; 

 фактори патогенності та вірулентності,  бактерійні токсини; динаміку інфе-

кційного процесу; 

 санітарно-показові мікроорганізми. методи визначення, норми і стандарти; 

 антибіотики, класифікацію; механізм дії на мікробну клітину, спектр дії 

антибіотиків; резистентність мікроорганізмів до антимікробних препаратів; 

методи визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків та хіміопре-

паратів; 

 синтетичні та напівсинтетичні антимікробні речовини (хіміопрепарати), 

основні групи, хіміотерапевтичний індекс; 

 генетику мікроорганізмів: генотип, фенотип; структуру генетичного апара-

ту бактеріальної клітини; 

 сучасні методи дослідження геному мікроорганізмів; полімеразну ланцюго-

ву реакцію, реакцію молекулярної гібридизації; геноідентифікацію; 

 бактеріофаги: будову, взаємодію з бактеріальною клітиною, практичне ви-

користання; 

 імунну систему організму, загальні (неспецифічні) фактори резистентності 

до інфекційних хвороб; 

 основи клітинного імунітету,  імунокомпетентні клітини; лімфоцити, функ-

ції, натуральні кілери (NK), клітини-продуценти антитіл; 

 імуноглобуліни, структуру, класи, властивості; механізми антитілоутво-



рення; 

 антигени мікроорганізмів, характеристику, види, повноцінні антигени, гап-

тени, властивості; 

 серологічні реакції: призначення, принцип, оцінювання результатів; 

 експрес методи діагностики: імунолюмінісцентний, радіоімунний та імуно-

ензимний методи (з міченими антитілами або антигенами); 

 серологічну діагностику інфекційних хвороб, принцип, методи, діагности-

куми; 

 імунні діагностичні сироватки, методи одержання, призначення, викорис-

тання; 

 основні типи алергічних реакцій, явище анафілаксії, місцеві прояви алергі-

чних реакцій; алергодіагностику; 

 імунодефіцитні стани, їх види, характеристику, автоімунні хвороби; методи 

оцінки імунного статусу організму: тести 1-го та 2-го рівнів; 

 імунопрофілактику та імунотерапію; вакцини, лікувально-профілактичні 

сироватки та імуноглобуліни; 

 мікробіологічні властивості, резистентність, антигенну структуру і класифі-

кацію збудників інфекційних хвороб, механізм зараження, патогенез, імуні-

тет; особливості взяття матеріалу та методи мікробіологічної діагностики 

хвороб, що спричинені патогенними коками, представниками родини киш-

кових бактерій, умовно-патогенними мікроорганізмами, збудниками особ-

ливо-небезпечних та повітряно-краплинних інфекцій, патогенними клос-

тридіями, неклостридіальними анаеробами, патогенними спірохетами, ри-

кетсіями, хламідіями, мікоплазмами, патогенними грибами, вірусами; 

 чинні накази МОЗ України щодо проведення дезінфекції, стерилізації; діаг-

ностики, специфічної імунопрофілактики та імунотерапії інфекційних хво-

роб; профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;  

 правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної безпеки, про-

тиепідемічного режиму в бактеріологічній лабораторії; 

вміти: 

- дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної без-

пеки під час роботи з електроприладами та апаратурою для  стерилізації: та  

для культивування мікроорганізмів; 

- дотримуватись протиепідемічного режиму, правил асептики, антисептики, 

особистої безпеки, виробничої санітарії при взятті  біологічного матеріалу, 

проведенні мікробіологічних досліджень; 

- застосовувати мікроскопічний метод дослідження: виготовляти, фарбувати 

(простими і складними методами) та мікроскопувати мазки-препарати; ви-

значати морфотинкторіальні властивості мікроорганізмів; 

- дезінфікувати робоче місце, руки, лабораторний посуд, патологічний мате-

ріал тощо; 

- забирати, транспортувати та готувати матеріал для бактеріологічного дослі-

дження; оформляти супровідну документацію; 

- виконувати  первинний посів патологічного матеріалу на поживні середо-

вища; 

- визначати чутливість мікробів до антибіотиків, хіміопрепаратів та бактері-

офагів; 

- оцінювати результати серологічних реакцій; 

- виділяти та ідентифікувати чисті культури збудників бактеріальних інфек-

цій на основі культуральних, біохімічних, антигенних та інших властивос-

тей; 

- визначати мікрофлору рук та робочого місця. 

Програмні  Вибрати найбільш доцільні навички (уміння), медичні засоби, втручання та дії 



результати навчання для застосування у практичних ситуаціях.  

Провести оцінку стану здоров’я пацієнта при різних станах і захворюваннях у 

різні вікові періоди життя (включаючи процес вмирання).  

Визначити проблеми пацієнта при різних станах і захворюваннях у різні вікові 

періоди життя (включаючи процес вмирання). ПРН 11. Розробити плани до-

гляду при різних станах і захворюваннях у різні вікові періоди життя (вклю-

чаючи процес вмирання).  

Описати заходи, спрямовані на профілактику захворювань..  

Демонструвати медсестринські процедури і маніпуляції відповідно до прото-

колів і алгоритмів на фантомах і муляжах.  

Дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, техніки безпеки і охорони 

праці.  

Демонструвати навики оцінки функціонального стану пацієнта, підготовки 

його до діагностичних досліджень та взяття матеріалу для лабораторних дос-

ліджень, в тому числі в імітованих ситуаціях, на фантомах і муляжах.  

Практикувати безпечну поведінку щодо збереження здоров’я при виконанні 

медсестринських процедур і маніпуляцій, в тому числі в імітованих ситуаціях, 

на фантомах і муляжах. 

Політика курсу Дотримання принципів академічної доброчесності.  

Не толеруються жодні форми порушення академічної доброчесності. Очіку-

ється, що роботи студентів будуть самостійними, їх власними оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Для осіб з особливими освітніми потребами 

ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливос-

тей. Під час виконання письмових контрольних робіт, модульних контроль-

них, тестування, підготовки до відповіді на екзамені користування зовнішніми 

джерелами заборонено. Виявлення ознак академічної недоброчесності в пись-

мовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем. 

Дотримання принципів та норм етики і професійної деонтології. Під час 

занять здобувачі вищої (фахової передвищої) освіти діють із позицій академі-

чної доброчесності, професійної етики та деонтології, дотримуються правил 

внутрішнього розпорядку Академії. Під час боротьби з епідемією СOVID-19  

виконують всі настанови протиепідеміологічного режиму: носять маски, до-

тримуються соціальної дистанції, використовують антисептики. Ведуть себе 

толерантно, доброзичливо та виважено у спілкуванні між собою та викладача-

ми. 

Відвідування занять. Студенти повинні відвідувати усі лекції, практичні за-

няття курсу та інформувати викладача про неможливість відвідати заняття.  

Політика дедлайну. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, передба-

чених курсом і визначених для виконання усіх видів робіт. 

Порядок відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання пропущених 

занять без поважної причини відбувається згідно з графіком відпрацювань та 

консультацій. Відпрацювання пропущених занять з поважної причини може 

проводитися також у любий зручний час для викладача. 

Перескладання підсумкової оцінки з метою її підвищення не допускається, 

окрім ситуацій передбачених нормативними документами Академії, або неяв-

ки на підсумковий контроль з поважної причини. 

Структура курсу 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1. Вступ до мікробіології. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів.  2 

2. Мікроорганізми та навколишнє середовище. Генетика мікроорганізмів. Бактеріофа- 2 



ги. 

3. Антибіотики. Хіміопрепарати. 2 

4. Інфекція та інфекційний процес. 2 

5. Загальні та специфічні механізми імунного захисту. Імунні реакції. 2 

6. Алергія. Імунодефіцити. Імунотерапія та імунопрофілактика. 2 

7. Патогенні коки. 2 

8. Родина кишкових бактерій. Умовно-патогенні бактерії. 2 

9. Збудники особливо-небезпечних інфекцій. 2 

10. Збудники повітряно-краплинних  бактеріальних інфекцій. 2 

11. Патогенні клостридії. Неклостридіальні анаероби. Патогенні спірохети. 2 

12. Рикетсії. Хламідії. Мікоплазми. Патогенні гриби. 2 

13. Морфологія та біологія вірусів. РНК- та ДНК- геномні віруси. 2 

 Разом: 26 

 

ТЕМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1. Організація і обладнання бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічний метод дос-

лідження. 

2 

2. Бактеріологічний метод дослідження. Дезінфекція. Стерилізація. 2 

3. Імунологічний метод дослідження. Дослідження імунного статусу організму люди-

ни. Експрес-методи діагностики. 

2 

4. Методи алергодіагностики. Вакцини. Сироватки. 2 

5. Модульний контроль 1. Загальна мікробіологія 2 

6. Мікробіологічна діагностика хвороб, викликаних патогенними коками. 2 

7. Мікробіологічна діагностика хвороб, викликаних кишковими бактеріями та умовно-

патогенними мікроорганізмами. 

2 

8. Мікробіологічна діагностика хвороб, викликаних збудниками ОНІ. 2 

9. Мікробіологічна діагностика хвороб, викликаних збудниками повітряно-краплинних 

бактеріальних інфекцій. 

2 

10 Мікробіологічна діагностика хвороб, викликаних облігатними анаеробами. 2 

11 Мікробіологічна Лабораторна діагностика хвороб, викликаних патогенними спіро-

хетами. 

2 

12 Мікробіологічна  діагностика хвороб, викликаних рикетсіями, хламідіями, мікопла-

змами. 

2 

13 Мікробіологічна діагностика грибкових хвороб. 2 

14 Особливості біології та морфології вірусів. Індикація та ідентифікація вірусів. Лабо-

раторна діагностика вірусних інфекцій. 

2 

15 Модульний контроль 2. Спеціальна мікробіологія, мікологія і вірусологія. 2 

 Разом: 30 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1. Внесок вітчизняних вчених в розвиток медичної мікробіології, імунології, вірусоло-

гії. Скласти таблицю за періодами розвитку мікробіології. 

2 



2. Мікроскопія мазків з різними морфологічними групами мікроорганізмів. Відпрацю-

вати практичні навички. 

2 

3. Особливості забору, транспортування матеріалу при інфекційних захворюваннях. 

Відпрацювати практичні навички на муляжах. 

2 

4. Змиви з об’єктів довкілля. Відпрацювати практичні навички. 2 

5. Аналіз антибіотикограм. Відпрацювати практичні навички. 2 

6. Робота з інтернетом по питанню новинок з дослідження імунного статусу організму 

людини. 

3 

7. Імуномодулятори. Вивчити наставлення до препаратів для імунокорекції імунного 

статусу організму людини. 

3 

8. Підготовка до модульного контролю 1. 4  
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9. Мікробіологічна характеристика мораксел, ацінетобактерій і кінгел. Скласти табли-

цю основних властивостей. 

2 

10. Короткі відомості про кампілобактерії та гелікобактерії, їх роль в патології людини.  

Специфічна профілактика. Скласти короткий конспект. 

2 

11. Мікробіологічна діагностика черевнотифозного носійства. Відпрацювати практичні 

навички на фантомі. 

2 

12. Протичумний костюм. Одягання і зняття. Відпрацювати практичні навички. Мікро-

біологічна характеристика єрсиніозів. Скласти таблицю основних властивостей. 

2 

13. Проказа. Мікробіологічна характеристика збудника. Скласти таблицю основних 

властивостей. 

1 

14. Робота з інтернетом по винайденню сучасних вакцин для специфічної профілактики 

і терапії туберкульозу, дифтерії. 

1 

15. Легіонели. Мікробіологічна характеристика. Скласти короткий конспект. 1 

16 Робота з наказами МОЗ України з діагностики повітряно-краплинних інфекцій. 1 

17 Неклостридіальні анаероби – бактероїди. Мікробіологічна характеристика та їх роль 

у патології людини. Скласти короткий конспект. 

2 

18 Методи мікробіологічної діагностики грибкових хвороб. Скласти графлогічну стру-

ктуру. 

2 

19 Хвороба Лайма. Мікробіологічна характеристика збудника. Патогенез лаймоборелі-

озу. Діагностика. Профілактика і лікування. Скласти короткий конспект. 

2 

20 Актиноміцети. Записати основні властивості. 2 

21 Вірус кліщового енцефаліту. Патогенез і клініка. Скласти короткий конспект. 2 

22 Збудники TORCH- інфекцій. Скласти порівняльну таблицю основних властивостей 

вірусів герпесу, ЦМВ, червонички, токсоплазм, хламідій. 

2 

23 Профілактика професійних заражень в умовах лікарень (СНІДу, гепатиту). Оформи-

ти санітарний бюлетень. 

3 

24 Підготовка до модульного контролю 2. 2 

 Разом за МОДУЛЕМ 2  29 

 Разом: 49 
 

Література для  

вивчення  

дисципліни 

Основна (базова): 
1. Климнюк С.І., Ситник І.О., Широбоков В.П. Практична мікробіологія: нав-

чальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2018. 

2. Мікробіологія, вірусологія, імунологія під ред. академіка В. П. Широбокова. 

– Вінниця: Нова книга. 

3. Данілейченко В.В., Федечко Й.М., Корнійчук О.П. Мікробіологія з основа-

ми імунології: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 391 с. 



4. Люта В.А., Кононов О.В.. Мікробіологія з технікою мікробіологічних дос-

ліджень, вірусологія та імунологія: підручник /— 2-е вид. — К. : ВСВ «Ме-

дицина», 2018. 

5. Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія. Ч. 1.  Л.: Євросвіт, 1998. 

6. Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія. Ч. 2.  Л.: Ахілл, 2001. 

7. Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія. Ч. 3.  Л.: Сплайн, 2008. 

 

Додаткова: 
8. Пяткін К.Д., Кривошеїн Ю.С. Мікробіологія з вірусологією та імунологією. 

— К.: Вища школа, 1992. — 431 с. 

9. Воробьев А.А и др. Медицинская микробиология, вирусология и иммуно-

логия. — М.: Медицинское информационное агенство, 2008. — 702 с.  

10. Лаповець Л.Є., Луцик Б.Д. Посібник з лабораторної імунології. — Л., 

2002. 

Поточний та  

підсумковий  

контроль 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті з 

обов’язковим виставленням оцінки: проводиться у вигляді усного фронталь-

ного опитування, тестів до кожного практичного вирішення  ситуаційних за-

дач. 

В кінці кожного розділу проводиться модульний контроль (тестові завдання 

та контроль практичних навичок). 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді у вигляді диференційованого 

заліку, що є середньоарифметичним показником оцінок за практичні заняття 

та модульні контролі. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації екскурсії, дискусії, індивідуальні дослідження тощо. 

У разі роботи в дистанційному режимі використовуватиметься віртуальне на-

вчальне середовище MOODLE, Google Classroom.  

Лекції та семінарські заняття будуть вестися за допомогою програм електрон-

ної комунікації Zoom, Meet чи аналогічних. 

Поточна комунікація з викладачем буде здійснюватися в соціальних мережах 

Viber, WhatsAp (за вибором академічної групи). 

Необхідне  

обладнання 

У звичайному режимі навчання. Вивчення курсу передбачає приєднання 

кожного студента до навчального середовища MOODLE, або Google 

Classroom.  

У режимі дистанційного навчання під час карантину вивчення курсу дода-

тково передбачає приєднання кожного студента до програм ZOOM, або Meet 

(для занять у режимі відеоконференцій). У цьому випадку студент має само-

стійно потурбуватися про якість доступу до інтернету.  

Критерії оцінювання  Схема нарахування та розподіл балів 

Поточне оцінювання, 

МК та самостійна робота 

СМО ПМО ЕСТS 

За 

націо-

наль-

ною 

шка-

лою 

Модуль 1 

Т1 Т2 …Тn САП МК 1 МО 

4 4 3 73 75 74 74 74 С добре 

Т1 – Тn – теми занять до модульного контролю 1; 

САП – середнє арифметичне усіх позитивних оцінок в національній шкалі, яке пере-

водиться у 100 – бальну шкалу; 

МК модульний контроль; 

МО (модульна оцінка) – середнє арифметичне САП та МК; 

СМО (семестрова модульна оцінка) – це середньоарифметична МО; 

ПМО (підсумкова модульна оцінка) – виставляється в кінці вивчення дисципліни за 

100 – бальною, національною шкалою та ЕСТS. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 



За 100-бальною 

шкалою 
За національною шкалою 

За шкалою 

ECTS 

90-100 відмінно А 

0-89 добре В 

70-79 добре С 

60-69 задовільно D 

51-59 задовільно E 

35-50 незадовільно з можливістю повторного складання FX 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

вивчення дисципліни за зазначений семестр 
F 

 

Питання до  

підсумкового 

контролю 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 
1. Мікробіологія як наука. Медична мікробіологія, її завдання в боротьбі з 

інфекційними хворобами. 

2. Історія розвитку мікробіології. Вітчизняні вчені, їх внесок у розвиток нау-

ки. 

3. Поняття про класифікацію мікроорганізмів. Вид як основна класифікацій-

на категорія. 

4. Морфологія бактерій, їх розміри та основні форми. 

5. Будова бактеріальної клітини. 

6. Хімічний склад мікробної клітини. 

7. Живлення мікроорганізмів, основні типи. 

8. Дихання мікроорганізмів. 

9. Ріст і розмноження мікроорганізмів. 

10. Живильні середовища, класифікація, застосування. 

11. Бактеріологічний метод дослідження, значення для діагностики інфекцій-

них захворювань. 

12. Поширення мікроорганізмів у природі. Роль води, повітря, грунту в пере-

дачі інфекційних хвороб. 

13. Мікрофлора організму людини. 

14. Вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми. 

15. Стерилізація, основні види. Стерилізація медичного інструментарію, пе-

рев’язувального та хірургічного матеріалу, лабораторного посуду. 

16. Дезінфекція. Дезінфікуючі речовини, виготовлення дезінфікуючих розчи-

нів. 

17. Поняття про антисептику та асептику. 

18. Генетика мікроорганізмів. Генотипова і фенотипова мінливість. 

19. Бактеріофаг, його природа та практичне застосування. 

20. Поняття про антибіотики, їх походження, класифікацію. Застосування. 

21. Побічна дія антибіотиків, методи її подолання. 

22. Визначення понять “інфекція”, “інфекційний процес”, ”інфекційна хворо-

ба”. 

23. Роль мікроорганізмів у розвитку інфекційних хвороб. Етапи розвитку ін-

фекційного процесу. 

24. Джерела інфекції, вхідні ворота, механізми та шляхи передачі. 

25. Експериментальний метод дослідження, його застосування. 

26. Імунітет, його види; неспецифічні і специфічні чинники імунітету. 

27. Серологічний метод дослідження та його значення. 

28. Імунодефіцитні стани. Імунний статус організму людини. 

29. Вакцини - препарати для створення активного імунітету. Види вакцин, 

принципи виготовлення. Методи вакцинації. Ревакцинація. 

30. Сироватки. Метод виготовлення і зберігання. 

31. Поняття про алергію, її основні форми. 

32. Анафілактичний шок. Стан анафілаксії та його попередження. 

33. Сироваткова хвороба, її профілактика. 



34. Діагностичні алергійні реакції, їх значення. 

35. Патогенні коки. Загальна характеристика групи. 

36. Стафілококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені 

стафілококами. Особливості забору матеріалу для дослідження. Методи 

лабораторної діагностики стафілококових хвороб. Терапія. 

37. Стрептококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені 

стрептококами. Особливості забору матеріалу для дослідження. Методи 

лабораторної діагностики. Терапія. 

38. Стрептококи пневмонії (пневмококи). Мікробіологічна характеристика. 

Хвороби, що спричинені стрептококами пневмонії. Матеріал для дослі-

дження, особливості забору. Методи, лабораторної діагностики. Терапія. 

39. Менінгококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені 

менінгококами. Особливості забору матеріалу для дослідження. Методи 

лабораторної діагностики. Терапія. 

40. Гонококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби гонококової етіоло-

гії. Матеріал для дослідження, особливості забору. Методи лабораторного 

дослідження. Терапія. 

41. Родина кишкових бактерій. Загальна характеристика групи. 

42. Ешерихії, мікробіологічна характеристика. Роль кишкової палички в орга-

нізмі людини, діареєгенні кишкові палички. Матеріал для дослідження. 

Методи лабораторної діагностики ешерихіозів. Терапія. 

43. Сальмонели. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені 

сальмонелами. Особливості забору матеріалу для дослідження. Методи 

лабораторної діагностики. Терапія. 

44. Шигели. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені шиге-

лами. Особливості забору матеріалу для дослідження. Методи лаборатор-

ної діагностики. Терапія. 

45. Холерні вібріони. Мікробіологічна характеристика. Особливості роботи зі 

збудниками особливо-небезпечних інфекцій. Патогенез холери. Матеріал 

для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Терапія. 

46. Корінебактерії дифтерії. Мікробіологічна характеристика. Патогенез, клі-

нічні ознаки дифтерії, імунітет. Особливості забору матеріалу для дослі-

дження. Методи лабораторної діагностики. Специфічне лікування хворих 

на дифтерію, її профілактика. Терапія. 

47. Бордетели - збудники коклюшу. Мікробіологічна характеристика. Патоге-

нез, клінічні ознаки коклюшу, імунітет. Особливості забору матеріалу для 

дослідження. Методи лабораторної діагностики. Специфічна профілактика 

коклюшу. Терапія. 

48. Мікобактерії туберкульозу. Мікробіологічна характеристика. Патогенез, 

клініка туберкульозу, імунітет. Особливості забору матеріалу для дослі-

дження. Методи лабораторної діагностики. Специфічне лікування хворих 

на туберкульоз, його профілактика. Терапія. 

49. Загальна характеристика збудників зоонозних інфекцій: чуми, туляремії, 

бруцельозу, сибірки. Забір матеріалу для дослідження та заходи безпеки 

під час роботи зі збудниками особливо-небезпечних інфекцій. Патогенез, 

клініка зоонозних інфекцій, імунітет. Специфічне лікування хворих, про-

філактика. 

50. Загальна характеристика патогенних клостридій. Особливості лаборатор-

ної діагностики ранової анаеробної інфекції - газової гангрени, правця. 

Особливості забору матеріалу для дослідження і заходи безпеки. Специфі-

чне лікування хворих і профілактика. 

51. Мікробіологічна характеристика збудника ботулізму. Патогенез, клініка 

ботулізму, імунітет. Особливості забору матеріалу для дослідження. Спе-

цифічне лікування хворих, профілактика. 



52. Загальна характеристика патогенних спірохет. Збудник сифілісу. Патоге-

нез, клініка сифілісу, імунітет. Особливості забору матеріалу для дослі-

дження в різні періоди хвороби. Методи лабораторної діагностики. 

53. Короткі відомості про збудників поворотного тифу і лептоспірозів. 

54. Загальна характеристика рикетсій. Збудник висипного тифу. Патогенез, 

клінічні ознаки висипного тифу, імунітет. Забір матеріалу і заходи безпе-

ки. лабораторна діагностика. Специфічна профілактика. 

55. Хламідії. Особливості морфології. Роль в патології людини. Патогенні 

види. Мікробіологічна діагностика. Препарати для лікування. 

56. Мікоплазми. Особливості морфології, патогенні види. Роль в патології 

людини. Мікробіологічна діагностика. Препарати для лікування. 

57. Мікробіологічна характеристика дерматомікозів (трихофітії, фавусу, мік-

роспорії, епідермофітії). 

58. Мікробіологічна характеристика грибів роду Кандіда. Їх роль в патології 

людини. Методи лабораторної діагностики. 

59. Віруси. Принципи класифікації і загальна характеристика. 

60. Короткі відомості про РНК-геномні віруси (грипу, сказу, епідемічного па-

ротиту, кору, гепатиту А, поліомієліту, Коксакі, ЕСНО). 

61. Короткі відомості про ДНК-геномні віруси (вірус натуральної віспи, гер-

певіруси). 

62. Короткі відомості про віруси гепатитів В і С. Особливості епідеміології. 

Патогенез хвороби. Методи вірусологічної діагностики. Специфічна про-

філактика. 

63. Ретровіруси. Вірус імунодефіциту людини. Основні властивості. Епідеміо-

логія. Вірусологічна діагностика СНІДу. Профілактика і лікування. 

Опитування Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу 

 


