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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про різноманіття 

антибіотиків,  закласти основи раціонального застосування антибіотиків, заходи 

запобігання поширенню антибіотикорезистентності. 

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, самостійно 

опрацьовувати науково-методичну літературу. 

4. Вміти застосовувати матеріали та 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 «Антибіотики» висвітлює питання сучасних напрямків 

мікробіології та хіміотерапії, аналізує перебіг ери антибіотиків, її досягнення та 

недоліки. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Сформувати уявлення про антибіотики як біологічно активні речовини 

природного, зокрема мікробіологічного походження.  

2. Визначати місце антибіотиків серед хіміопрепаратів. 

3. Вміти диференціювати антибіотики за структурою, спектром та механізмом дії. 

4. Опрацювати методи вивчення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків і 

біоцидів. 

5. Вивчити механізми формування стійкості мікроорганізмів до хіміопрепаратів.  

6. Опанувати методи сучасної оцінки формування антибіотикорезистентності. 

 

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

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

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей:  

 інтегральна: 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. 

загальна: 

ЗК1. Здатність працювати у міжнародному контексті.  

ЗК4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

спеціальні (фахові, предметні): 

СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.  
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СК3. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  

СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням 

сучасних методів та обладнання.  

СК6. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі 

загального аналізу розвитку науки і технологій. 

СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи 

розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

СК 37. Здатність застосовувати сучасні методи та методологічні підходи для 

створення мікробіологічного продукту з метою його практичного застосування. 

СК 39. Здатність розв’язувати теоретичні та прикладні задачі сучасної мікробіології 

з метою вирішення завдань біологічного, медико-біологічного та біотехнологічного 

профілю. 

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  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати сучасні родини 

антибіотиків, принципи 

класифікації 

антибіотиків 

Лекції 

Самостійна робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

1.2 Знати особливості  хімічної 

будови, спектру та 

механізму дії антибіотиків 

Лекції 

Самостійна робота  

Модульна контрольна 

робота,  іспит 

20 

1.3 Знати механізми 

формування  та шляхи 

подолання антибіотико-

резистентності 

Лекції 

Самостійна робота 

Модульна контрольна 

робота, іспит 

20 

2.1 Вміти розрізняти  

антибіотики за 

особливостями хімічної 

будови, за спектром та 

механізмом дії, за 

походженням 

Лекції 

Самостійна робота 

Лабораторні роботи 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання 

лабораторної роботи, 

реферату/доповіді 

10 

2.2 Визначати  чутливість 

мікроорганізмів до 

антибіотиків 

Лекції 

Самостійна робота 

Лабораторні роботи 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання 

лабораторної роботи, 

реферату/доповіді 

10 

2.3 Проводити моніторинг 

антибіотикорезистент-

ності мікроорганізмів 

Лекції 

Самостійна робота 

Лабораторні роботи 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання 

лабораторної роботи, 

реферату/доповіді 

10 

3.1 Вміти працювати в 

наукових та виробничих 

Самостійна робота 

Лабораторна робота  

Оцінювання  

виконання 

5 
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колективах, коректно 

вести дискусію 

лабораторної роботи, 

реферату/доповіді 
4.1 Вміти самостійно 

працювати з науковою та 

науково-методичною 

літературою 

Самостійна робота Оцінювання  

реферату/доповіді 

5 

 



6 

 

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 

 

ПР2. Використовувати бібліотеки, 

інформаційні бази даних, інтернет ресурси для 

пошуку необхідної інформації.  

+ + + + 

 

+ +  + 

ПР5. Аналізувати та оцінювати вплив 

досягнень біології на розвиток суспільства. 
   + + + 

 
 

ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз 

та узагальнення отриманих експериментальних 

даних із використанням програмних засобів та 

сучасних інформаційних технологій.  

   + + + +  

ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, 

науково-дослідні та прикладні задачі біології 

відповідними методами. 

   + + + + + 

ПР 34. Вміти формувати систему аналізу та 

інтерпретації нових результатів про структурну 

організацію, функціонування та формування 

угруповань мікроорганізмів, спираючись на 

поглиблені знання з дисциплін професійно-

практичної підготовки.  

   + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 - 2.3 – 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2  – РН1.1 - 2.3 – 20 балів/10 балів 

3. Лабораторні роботи (4 роботи) – РН 2.1-3.1 –10 балів/5 балів. 

4. Реферат/доповідь - РН 2.1 - 4.1– 10 балів/5 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 проведення екзамену – письмова, вид завдань - тестові завдання. Результатами 

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

які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є написання 2 модульних контрольних робіт, виконання 

лабораторних робіт  та підготовка реферату/доповіді.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 

Оцінювання лабораторних робіт та підготовлених рефератів /доповідей  проводиться упродовж 

лекційного курсу.  

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 

Кількість годин 

лекції 

 лабораторні 

 

 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Антибіотики ⎯ інгібітори синтезу клітинної стінки. Антибіотики – інгібітори трансляції 

1 Тема 1. Бета-лактамні антибіотики 6 4 17 

 

Лекція 1. Етапи розвитку хіміотерапії. Базові 

концепції та вчення хіміотерапії 
2   

Самостійна робота. Успіхи синтезу синтетичних 

барвників та їх використання як антисептиків. 

Фармакологічні розробки П. Ерліха, концепція 

вибіркової дії потенційних антимікробних засобів. 

Вчення про антагонізм та  його застосування у 

медицині. Практичне застосування вторинних 

метаболітів мікроорганізмів-антагоністів. 

  7 

Лекція 2. Класичні бета-лактамні антибіотики 2   

Самостійна робота. Роботи А.Флемінга з вивчення 

антимікробних речовин природного походження.  

Відкриття пеніциліну та розробка сучасних 

антибіотиків. Покоління цефалоспоринів, 

цефаміцини. Фармакологічні критерії 

антибіотикотерапії. 

  5 

Лабораторна робота 1. Вивчення чутливості 

бактерій до антибіотиків методом breakpoints. 
 4  

Лекція 3. Некласичні бета-лактамні антибіотики 2   

 

Самостійна робота.  Стратегія створення 

напівсинтетичних бета-лактамів. Сучасні 

карбапенеми та монобактами. 

  5 

2 
Тема 2. Антибіотики- неβ-лактами – інгібітори 

синтезу клітинної стінки прокаріот і еукаріот 
4 4 16 

 

Лекція 4. Глікопептиди, фосфоміцин, циклоспорин 

D, бацитрацин, нізин, моеноміцин. 
2   

Самостійна робота.  Особливості синтезу 

пептидоглікану. Потенційні блокатори етапів 

синтезу за принципом структурної аналогії. 

Досвід практичного застосування інгібіторів синтезу 

клітинних стінок прокаріот. 

  8 

Лекція 5. Ехінокандини, прадиміцини, поліоксини, 

нікоміцини. 
2   

Самостійна робота.  Проблеми застосування 

природних антимікотиків.  Синтетичні антимікотики 

(азоли, нафтохінони, аліламіни) та їх механізми дії). 

Новітні стратегії створення антимікотиків. 

  8 

Лабораторна робота 2. Методи створення та аналізу 

антибіотикограм диско- та градієнто-дифузійними 

методами. 

 4  

3 Тема 3. Антибіотики – інгібітори функцій рибосом.  6 4 17 

 

Лекція 6.  Аміноглікозидні та тетрациклінові 

антибіотики. 
2   

Самостійна робота. Аміноглікозиди та особливо 

небезпечні збудники захворювань. Застосування 

тетрациклінів в діагностиці та у тваринництві. 

  5 

Лекція 7.  Макролідні неполієнові антибіотики. 

Азаліди. Кетоліди. 
2   

Самостійна робота. Антибіотики – інгібітори 

трансляції як інструменти вивчення структури 

рибосом. 

  7 
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Лекція 8.  Лінкозаміди,. Стрептограміни. 

Амфеніколи. 
2   

Самостійна робота. Перспективи розробки та 

практичного застосування антибіотиків зі 

специфікою спектрів дії. 

  5 

Лабораторна робота 3. Вивчення 

антибіотикочутливості автоматизованими методами. 
 3  

 Модульна контрольна робота 1  1  

Розділ 2  Мембранотропні та нуклеотропні антибіотики. Антибіотикорезистентність. 

4 Тема 4. Антибіотики – інгібітори функцій мембран 4  17 

 

Лекція 9. Антибіотики – дезорганізатори мембран. 2   

Самостійна робота.  Лантибіотики та інші сучасні 

антимікробні пептиди бактерій. 
  7 

Лекція 10. Антибіотики – іонофори та 

каналоутворювачі.   
2   

Самостійна робота.  Дисгомеостаз металів, 

хелатування, транспорт металевих іонів. 

Фармакологічна активність сполук-іонофорів. 

  5 

 

Самостійна робота. Проблеми застосування 

полієнових каналоутворювачів. Антифунгальні 

мішені для не антифунгальних сполук. 

  5 

5 Тема 5. Нуклеотропні антибіотики. 2  16 

 

Лекція 11. Інгібітори матричної функції ДНК та 

ферментів синтезу ДНК та РНК.. 
2   

Самостійна робота. Молекулярні мішені 

протипухлинної хіміотерапії. Парадигма 

мультикомпонентної терапії. 

  8 

Самостійна робота. Перспективи розробки 

фторхінолонів та амінокумаринів   8 

6 Тема 6. Антибіотикорезистентність. 6 2 17 

 

Лекція 13. Сучасні феномени 

антибіотикорезистентності. Механізми формування 

стійкості до антибіотиків  

2   

 

Самостійна робота. Критерії та методи класифікації 

бета-лактамаз. Ефлюксні системи прокаріот та 

еукаріотичних клітин. 

  5 

 
Лекція 14. Генетичні основи антибіотикостійкості. 

Шляхи уповільнення та подолання резистентності. 
4   

 

Самостійна робота. Резистоми бактерій та 

мікроскопічних грибів. Молекулярні методи детекції 

механізмів антибіотикорезистентності. 

  5 

 
Лабораторна робота 4. Методи створення 

резистограм. 
 1  

 

Самостійна робота.  Геноміка, протеоміка, 

біоінформатика – перспективні напрямки скринінгу 

нових антибіотиків. 

  7 

 Модульна контрольна робота 2  1  

 ВСЬОГО 28  14 100 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій –28 год. 

Лабораторні заняття - 14 год. 
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