
 





ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів систему знань про інфекційний 

процес як динамічну форму взаємодії в системі паразит – хазяїн, про основні 

властивості збудників інфекційних захворювань, основи сучасних методів 

ідентифікації детекції та діагностики інфекційних захворювань.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішно опанувати науково-теоретичний та практичний матеріал комплексу 

навчальних дисциплін освітнього рівня «Бакалавр». 

2. Знати теоретичні основи мікробіології, генетики, біохімї, молекулярної біології 

та базові методи біологічних досліджень. 

3. Вміти працювати з інформаційними базами даних зокрема науково-

методичною літературою. 

4. Вміти застосовувати лабораторне обладнання в наукових дослідженнях. 

5. Володіти методами аналітичної оцінки результатів біологічних досліджень для 

вирішення конкретної науково-практичної задачі.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Збудники інфекційних захворювань» є складовою 

освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». Це 

базова дисципліна, що висвітлює закономірності поширення збудників, їх основні 

фізіолого-біохімічні властивості, фактори патогенності, антигенну структуру, 

патогенез, формування імунітету. Вона ознайомлює студентів із сучасними методами 

ідентифікації, детекції та діагностики збудників та надає можливість оволодіти 

засадами планування та проведення досліджень для вирішення певних прикладних 

завдань, статистичного обробітку даних та інтерпретації результатів. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Здобути знання про інфекційний поцес, як про одну з динамічних форм 

взаємодії в системі паразит – хазяїн; 

2. Мати уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні аспекти 

основних профілактичних заходів боротьби з особливо небезпечними інфекційними 

захворюваннями;  

3. Засвоїти  основні методи діагностики інфекційних захворювань;  

4. Вивчити механізми запобігання поширенню конвенційних інфекційних 

захворювань. 

 

Згідно з вимогами  Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 

091 «Біологія» дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 

інтегральної:  

- Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 
загальної: 

- ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті.  

- ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

- ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами. 



- ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

- спеціальні: (фахові, предметні): 

- СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, 

необхідними для професійної, дослідницької та/або інноваційної 

діяльності.  

- СК2. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі 

об’єктів і процесів на прикладі різних рівнів організації живого із 

використанням математичних методів й інформаційних технологій. 

- СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень 

різних рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів.  

- СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з 

використанням сучасних методів та обладнання.  

- СК07. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами 

дослідження організмів різних рівнів організації  

- СК 40. Здатність застосовувати сучасні мікробіологічні підходи у 

діагностиці та лікуванні патологій. 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці з 

дисцип-

ліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основні  положення про стадії та 

рівні інфекційного процесу. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

20 

1.2 Знати механізми та шляхи передачі 

збудників; класифікацію інфекційних 

захворювань та паразитів. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

20 

1.3 Знати методи ідентифікації та детекції 

збудників інфекційних захворювань. 

Знати методи визначення патогенних та 

токсигенних властивостей виділених 

ізолятів різних біотопів людини. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

20 

2.1 Вміти застосовувати серологічні 

методи, методи визначення 

антибіотикочутливості та 

фагочутливості для інтерпретації 

отриманих результатів. 

Лекції, 

лабораторна 

робота, 

самостійна робота 

Звіт з 

лабораторних 

робіт 

10 

2.2 Знати властивості патогенних 

мікроорганізмів та класифікацію 

токсинів. 

Лекції, 

лабораторна 

робота, 

самостійна робота 

Звіт з 

лабораторних 

робіт 

10 

2.3 Знати методи дослідження якісного 

складу мікрофлори різних біотопів 

людини. 

Лекції, 

лабораторна 

робота, 

самостійна робота 

Звіт з 

лабораторних 

робіт 

10 

3.1 Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності 

Самостійна 

робота 

Реферат/ 

презентації за 

темою 

5 



4.1 Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації 

Самостійна 

робота 

Реферат/ 

презентації за 

темою 

5 

 

 

 

 

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 2.3 3.1 4.1 

ПР6. Аналізувати біологічні явища та процеси на 

молекулярному, клітинному, організменному, популяційно-

видовому та біосферному рівнях з точки зору 

фундаментальних загальнонаукових знань, а також за 

використання спеціальних сучасних методів досліджень.  

+ + + + + + + + 

ПР9. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні 

методи дослідження та їх матеріальне забезпечення.  
 + + + + +   

ПР 13. Дотримуватися основних правил біологічної етики, 

біобезпеки, біозахисту, оцінювати ризики застосування 

новітніх біологічних, біотехнологічних і медико-біологічних 

методів та технологій, визначати потенційно небезпечні 

організми чи виробничі процеси, що можуть створювати 

загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.  

+ + + + + + + + 

ПР 33. Вміти використовувати сучасні методи 

мікробіологічного аналізу та результати молекулярно-

генетичних досліджень для розв’язання проблем 

геносистематики, екології та біотехнології мікроорганізмів, 

включаючи задачі медичної мікробіології. 

+ + + + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН1.1-1.3   – 20  балів/ 10 балів. 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 -1.3 – 20 балів/ 10  балів 

        3. Звіт з лабораторних робіт: РН 2.1, 2.2, 2.3 – 10 балів/5 балів       

4. Реферат / презентації - РН 3.1, 4.1 -10 балів /5 балів. 

- підсумкове оцінювання у формі екзамену:  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

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

результатами навчанн; оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту - є тестова контрольна робота. 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: 

Студент допускається до складання екзамену за умови відпрацювання лабораторних 

робіт, написання двох модульних контрольних та підготовки реферату/презентації. 

 Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.  



7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання здійснюється впродовж семестру: модульні контрольні роботи 

проводяться після завершення лекцій з розділів 1 та 2. Оцінку за реферат/презентації та звіт 

з лабораторних робіт (у формі тестової контрольної роботи) виставляють впродовж 

читання курсу лекцій.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план занять 

№ 

п/

п 

Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лек-

ції 

Лабо-

ра-

торні 

Самос

тійна 

робота 

Частина 1 Інфекційний процес та інфекційне захворювання 

1 

Тема 1. Вчення про інфекцію. Стадії та рівні інфекційного 

процесу. Поняття про інфекційне захворюванн  
4  14 

Лекція 1. Механізми та шляхи передачі збудників; класифікація 

інфекційних захворювань та категорії паразитів.  
2   

Лабораторна робота 1. Дослідження якісного складу 

мікрофлори різних біотопів людини. 
 4  

Самостійна робота. Збудники протозойних інфекційних 

захворювань. 
  7 

Лекція 2. Динаміка інфекційного процесу. Прояв інфекційного 

процесу на всіх рівнях організації біологічної системи 

макроорганізму.  

2   

Самостійна робота. Поширення малярії та сучасні методи 

діагностики інвазії. 
  7 

2 

Тема 2. Форми інфекційного процесу. Фактори патогенності 

мікроорганізмів 
4  14 

Лекція 3.  Властивості патогенних мікроорганізмів та 

класифікація токсинів. 
2   

Лабораторна робота 2. Визначення патогенних та токсигенних 

властивостей виділених ізолятів   
 6  

Самостійна робота. Патогенні вібріони. Біологія збудників 

холери.  
  7 

 Лекція 4.  Сучасні методи діагностики інфекційних 

захворювань 
2   

Самостійна робота. Клінічна оцінка імунного статусу при 

інфекційних захворюваннях. 
  7 

3 

Тема 3. Інфекційні захворювання з декількома шляхами 

поширення. 
4  14 

Лекція 5. Фактори патогенності та антигенна структура 

збудника сибірської виразки. 
   

Самостійна робота. Бактеріологічні та серологічні методи 

дослідження. 
  7 

Лекція 6. Епідеміологія, патогенез та біохімічні властивості 

збудників стафілококових та стрептококових інфекційних 

захворювань. 

2   

Лабораторна робота 3. Визначення антибіотикочутливості та 

фагочутливості виділених ізолятів; серологічні методи 

дослідження  

 4  

Самостійна робота. Методи лабораторної діагностики 

захворювань викликаних патогенними диплококами та 

ентеробактеріями. 

  7 

4 

Тема 4 АНТРОПОНОЗНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. 4  14 

Лекція 7. Антигенна структура та лабораторна діагностика 

збудника дифтерії  
2   

Самостійна робота. Поширення дифтерійної інфекції та методи 

її профілактики 
  7 

Лекція 8. Збудники менінгіту та гонореї, формування 

постінфекційного імунітету.  
2   



Самостійна робота. Лабораторні методи досліджень збудників 

менінгіту та гонореї. 
  7 

Частина 2  Інфекційний процес – динамічна форма взаємодії в системі паразит-хазяїн 

5 

Тема5 . Патогенні ентеробактерії їх біологічні властивості 

та фактори патогенності 
4  14 

Лекція 9. Збудники сальмонельозу. Лабораторні методи їх 

діагностики 
2   

Самостійна робота. Епідеміологія та фактори патогенності 

шигел. Сучасні методи їх ідентифікації, детекції та діагностики. 
  7 

Лекція 10. Збудники ешеріхіозів. Механізми формування 

постінфекційного імунітету. 
2   

Самостійна робота. Лабораторні методи діагностики 

псевдотуберкульозу та клостридіозу. 
  7 

6 

Тема 6 Сапронозні інфекційні захворювання  4  14 

Лекція 11. Нейротоксигенні клостридії 2   

Самостійна робота. Методи діагностика правцю та ботулізму   7 

Лекція 12. Збудник газової гангреи, йогтепідеміологія та 

фактори патогенності. 
2   

Самостійна робота. Сучасні методи діагностики токсоплазмозу   7 

7 

Тема 7 . ЗООНОЗНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ   4  16 

Лекція 13..Збудник туберкульозу. 2   

Самостійна робота. Поширення лямбліозу та сучасні методи 

діагностики протозоозів. 
  8 

Лекція 14 Особливо небезпечні інфекційні захворювання та 

методи їх діагностики. 
2   

Самостійна робота. Сучасні методи діагностики амебіазу та 

криптоспоридіозу. 
  8 

 ВСЬОГО 28 14 100 

 

Загальний обсяг 150 год.,в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Лабораторні заняття -14 год. 

Консультації - 8 год. 

Самостійна робота -100 год. 

 
9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Инфекционная иммунология. Учебное пособие. Под редакцией Лобзина Ю.В. Санкт-

Петербург. Фолиант. - 2006 г. 
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