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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів розуміння складних біологічних 

процесів взаємодії бактерій та макроорганізму на різних рівнях від молекулярного 

до організменного; процесів, які є необхідною умовою здорового функціонування 

організму людини, а також можуть бути причиною розвитку інфекційних 

захворювань. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Імунологія», «Мікробіологія», «Клітинний імунітет», 

«Природна резистентність», «Цитологія» освітнього рівня «Бакалавр». 

2. Вміти працювати з інформаційними базами даних, самостійно опрацьовувати 

науково-методичну літературу. 

3. Володіти навичками у лабораторних умовах готувати поживні середовища для 

виділення бактерій, здійснювати посіви бактерій на щільні та рідкі поживні 

середовища, готувати препаративні мазки мікроорганізмів, фарбувати мазки за 

Грамом, працювати з світлооптичним мікроскопом.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

«Біологічні основи інфекційних процесів» є важливим сучасним напрямком  

експериментальної та клінічної імунології, що вивчає усі аспекти взаємодії 

трансплантату з імунною системою організму реципієнта. Однією з основних тем 

спецкурсу є вивчення антигенів, що індукують розвиток реакцій відторгнення 

імунної природи. Надзвичайно важливою є інформація щодо клітинних і 

гуморальних механізмів трансплантаційного відторгнення, а також підходів 

гальмування розвитку подібних реакцій.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1 - сформувати поняття про мікробіоту організму людини та її значення для 

нормального фізіологічного стану організму людини; 

2 -  сформувати уявлення про особливості взаємодії імунної системи організму 

людини з представниками мікробіоти бактеріального походження; 

3 - сформувати поняття про інфекцію і інфекційний процес бактеріальної 

етіології; 

4 – сформувати уявлення про ключові особливості інфекційних хвороб 

бактеріальної етіології; 

5 – сформувати загальне уявлення про особливості антибактеріальної імунної 

відповіді. 

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 

«Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами 

таких компетентностей: 
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інтегральна:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі предметних 

галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

 

спеціальні: (фахові, предметні): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей.  

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних 

наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації 

живого, біологічних явищ і процесів.  

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за 

допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних 

умовах і звітувати про результати.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань.  

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу.  

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології. 

ФК13.8. Уявлення про взаємодію макро- і мікроорганізмів та механізми формування 

інфекційних процесів.  

ФК14.8. Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних фізіологічних 

груп. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основні мікробіотопи і 

мікробіоценози організму людини, 

розуміти значення нормобіоти для 

здоров`я людини. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 3, 

іспит 

25 

1.2 Знати основні поняття вчення про 

інфекцію і інфекційний процес 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

25 
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бактеріальної етіології роботи 1, 2, 3, 

іспит 

1.3 Мати уяву про основні категоріх 

антигенів бактерій та ключові 

механізми протибактеріальних 

імунних реакцій. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 3, 

іспит 

20 

2.1 Вміти визначати представників 

мікробіоти різних мікробіоценозів 

організму людини. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 3, 

10 

2.2 Вміти визначати ключові механізми 

імунної відповіді щодо патогенних 

бактерій 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 3, 

10 

3.1 Проводити самостійно пошук та 

аналіз даних наукової літератури за 

темами спецкурсу  

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1,2,3 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної 

наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати 

результати своїх досліджень українською мовою.  

     + 

ПР02. Виявляти можливість спілкування іноземною мовою в 

діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією.  

     + 

ПР03. Використовувати теорії і закони математики, фізики, 

хімії та інших наук для вирішення завдань сучасної біології.  

+ + + + + 

 

 

 

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних біологічних 

процесів, будови та функцій живих організмів.  

+ + + + + + 

ПР14. Використовувати знання і розуміння основ загальної 

екології, принципів оптимального природокористування й 

охорони природи.  

   + + + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та проведення 

польових, лабораторних, клініколабораторних досліджень, у 

т.ч. математичні методи та програмного забезпечення для 

проведення досліджень, обробки та представлення 

результатів. 

   + + + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та 

сучасні методи експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань біології.  

     + 

ПР18. Демонструвати знання основних принципів 

збереження й зміцнення здоров’я, формування ціннісних 

орієнтацій щодо здорового способу життя.  

+ + + + +  

ПР22. На основі базових знань з природничих та математики 

наук формувати загальні уявлення про закономірності 

індивідуального та історичного розвитку біологічних систем 

на різних рівнях організації та особливості їхньої 

+ + + + +  
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кооперативної взаємодії. 

ПР25.8. Застосовувати препаративні та аналітичні фізико-

хімічні методи у комплексних мікробіологічних 

дослідженнях. 

   + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (тема 1) – РН 1.1 - 3.1 – 20  балів/ 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 (тема 2) – РН 1.1 – 3.1 – 20 балів/ 10 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 (тема 3) – РН 1.1– 3.1 - 20 балів/ 10 балів 

 

 

- підсумкове оцінювання у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання (оцінки нижче мінімального порогового 

рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма оцінювання є письмовий іспит з тестовими завданнями. Результатами 

навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.3. Максимальна 

кількість балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 

40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 
 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Обов'язковим для екзамену є успішне написання трьох контрольних робіт. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 

балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання здійснюється впродовж семестру, модульні контрольні роботи 1, 2 

та 3 проводяться після завершення лекцій з тем 1, 2 та 3, відповідно. Підсумкове 

оцінювання проходить у вигляді іспиту протягом екзаменаційної сесії. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

лекції 
Самостійна 

робота 

1 Тема 1. Нормофлора організму людини 14 50 

 

Лекція 1. Поняття про мікробіоту, мікробіом, 

мікробіоценози та мікробіотопи організму людини. 

Мікробіоценоз шкіри. 

2  

Лекція 2. Мікробіоценози ротової порожнини 

 
2  

Лекція 3. Мікробіота верхніх дихальних шляхів та очей. 2  

Лекція 4. Мікробіоценози стравоходу, шлунку та тонкого 

кишечника людини. 
2  

Лекція 5. Мікробіота товстого кишечника та її значення 

для метаболізму організму людини 
2  

Лекція 6. Мікробіота сечовидільної системи та 

репродуктивної системи жінок 1,5  

Лекція 7. Значення мікрофлори для здоров`я людини. 

Гнотобіологія. Поняття про дисбактеріоз та методи 

корекції мікробіоценозів організму людини. 

1,5  

Самостійна робота. Відкриття в галузі медичної 

мікробіології. 
 25 

Самостійна робота. Основні представники мікробіоти 

організму людини. 
 

 
25 

Модульна контрольна робота 1. 1  

2 Тема 2. Інфекційний процес бактеріальної етіології 14  

 

Лекція 8. Основні поняття про інфекційний процес та 

інфекційні захворювання. Тріада Коха. 
 2  

Лекція 9-10-11. Фактори патогенності мікроорганізмів. 
5  

Лекція 12. Генетичний контроль патогенності і 

вірулентності. Системи Quorum sensing у 

мікробних співтовариствах мікробіоти та при 

бактеріальній інфекції. 

2  

 

Лекція 13. Умовно-патогенні мікроорганізми, 

опортуністичні інфекції, внутрішньолікарняні 

інфекції. 

2  

 Лекція 14. Епідеміологія інфекційного процесу 2  

 Модульна контрольна робота 2. 1  

3 Тема 3. Антибактеріальний імунітет 10  

 

Лекція 15.  Основні групи антигенів бактерій. Загальні 

властивості антибактеріального імунітету. 
2  

Лекція 16. Механізми розпізнавання антигенів бактерій 

неспецифічною та специфічною ланкою імунітету 
2  

Лекція 17. Ключові клітинні і гуморальні механізми 

антибактеріальної імунної відповіді 
2  

Лекція 18.  Механізми уникнення бактеріями імунної 

відповіді. 
1,5  

Лекція 19. Підходи імунізації щодо бактеріальних 

інфекцій. Імунопатології, індуковані патогенними 

бактеріями. 

1,5  

Модульна контрольна робота 3. 1  

 ВСЬОГО 38 50 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 38  год. 
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Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 50 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

1. Barer M. R., Will I., Swann A., Perera N. Medical microbiology. A guide to 

microbial infections: pathogenesis, immunity, laboratory investigation and control. 

Elsevier, 2019. 

2. Murray P. R. Basic medical microbiology. Elsevier, 2018. 

3. Murray P. R., Rosenthal K. S., Pfaller M. A. Medical microbiology, eights edition. 

Elsevier Inc. 2016. 

4. Сергійчук М.Г., Позур B.К., Фурзікова Т.М, Р: Pадченко О.С., Степура Л.Г., 

Домбровська І.В. Швець Ю.В. Мікробіологія. Підручник. Київ: Видавничо-

поліграфічний центр “Київський університет”.- 2008.- 541с. 

5. Покровский В.И. Медицинская микробиология. М., «Геотр-Мед», 2001. 

6. Воробьев А.А. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. М., 

«МИА», 2004. 

7. Вершигора А.Ю., Пастер Э.У., Колибо Д.В.,  Віхоть М.Є., Моложава О.С., 

Михальський Л.О., Позур В.К., Сківка Л.М., Холодна Л.С., Швець Ю.В. 

Імунологія. ВПЦ «Київський університет», 2011. 

 

 

Додаткова:  

 

Періодичні видання: 

1. Nature Reviews Microbiology, Nature Publishing Group; 

2. Microbiology and Molecular Biology Reviews; 

3. FEMS Microbiology Reviews; 

4. Trends in Microbiology; 

5. Cell Host and Microbe; 

6. Microbiome; 

7. Nature Reviews Immunology, Nature Publishing Group; 

8. Nature Microbiology, Nature Publishing Group; 

9. Annual Review of Microbiology; 

10. Current Оpinion in Microbiology. 

 

 


