
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ  ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни  

«Ветеринарна мікробіологія та імунологія» 

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 7  

Загальна кількість годин – 210 

Рік підготовки – 2, семестр – 3-4  

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання:  українська 

 

2. Інформація про викладачів 

Викладач (-і) 

Солодка Лариса Олександрівна, 

Дищкант Ольга Василівна, 

Кривда Марина Іванівна 

Профайл викладача (-ів) 

Лінк на сторінку кафедри з інформацією про викладачів 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-

sklad-mve/m-solodka-larisa-oleksandrivna 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-

sklad-mve/m-dishkant-olga-vasilivna 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-

sklad-mve/krivda-marina-ivanivna 

Контактна інформація 

Солодка Лариса Олександрівна 096-165-78-18, 

solla6077@ gmail.com 

Дищкант Ольга Василівна, 067-490-67-82 

dyshcant_olga@ukr.net 

Кривда Марина Іванівна, 099-23-28-109,  

kryvda.znaeu@ gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle 
Дайте посилання на дисципліну в системі Moodle 

http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1008 

Консультації 

Тематичні консультації 1 раз/місяць, остання середа 

місяця, 14.00-15.00 

Он-лайн консультація через Телеграм, Viber 

вівторок-четверг кожного тижня, з 15.00 до 19.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

В другому десятиріччі 21 ст. мікробіологія є біологічною дисципліною, яка бурхливо 

розвивається на ґрунті нових теоретичних та інструментальних винаходів. Опанувати нові 

методи і методики можливо лише за умов:  

 володіння знаннями щодо культуральних, морфологічних та фізіологічних ознак 

мікробів різних груп;  
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 засвоєння принципів систематики, методів культивування та ідентифікації 

мікроорганізмів; 

 вивчення методів та методик знищення збудників хвороб в різних об’єктах;  

 набуття знань щодо різних типів антигенів (інфекційні агенти, алергени тощо) та 

особливостей реакції імунної системи на них; 

 орієнтації в механізмах утворення протибактеріального та протигрибкового імунітету. 
 

4. Мета та цілі дисципліни 

Під час вивчення дисципліни, в процесі опановування теоретичних знань із різних 

розділів мікробіології, знайомства із сучасними методиками роботи, прийнятими в 

галузевих лабораторіях, здобувачі освіти другого рівня набувають таких компетентностей:  

 

ЗК01. здатності до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, оброблення інформації з 

різних джерел (інформація щодо мікробів різних груп з підручників, посібників, 

лабораторних інструкцій, наукових статей); 

СК02. здатності використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання для проведення необхідних маніпуляцій (мікроскопічні, 

бактеріологічні, біохімічні дослідження під час ідентифікації мікроорганізмів) ; 

СК03. здатності дотримуватись правил охорони праці, асептики та антисептики під час  

фахової діяльності; 

СК06. здатності здійснювати відбір, пакування, фіксування і пересилання проб мікробного 

матеріалу для лабораторних досліджень; 

СК07. здатності організовувати і проводити лабораторні дослідження та аналізувати їх 

результати. 
 

Теоретичні знання і навички дозволять випускникам ОС «Магістр» під час 

здійснення професійної діяльності успішно вирішувати практичні проблеми 

ветеринарної мікробіології (закономірності виникнення та розповсюдження хвороб, 

особливості їх перебігу та діагностики, принципи культивування та ідентифікація 

мікроорганізмів різних груп в умовах лабораторії). 
 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

денна форма 

Лекції 20 

Лабораторні 54 

Самостійна робота 136 

Всього 210 

 

5.2. Формат дисципліни 

Очний, змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами 

електронного навчання через систему Moodle, платформуTelegram) 

 

5.3 Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Т1 

Блок 1«Загальна мікробіологія» 

Принципи формування мікробних асоціацій. 

1. Різноманіття мікробів в різних екосистемах 

2. Еволюція мікробів. 

3. Характеристика змішаних культур 

28 



2 Т2 

Характеристика групових ознак  мікроорганізмів. 

1. Хронологія вивчення ознак мікроорганізмів. 

2. Природні і штучні накопичувальні культури. 

3. Чисті та асоційовані культури. 

4. Опис групових (культуральних) ознак мікробів різних 

морфологічних груп. 

34 

3 Т3 

Морфологія і класифікація мікроорганізмів. 

1. Принципи класифікації сапрофітних і патогенних мікроорганізмів.  

2. Морфологія і класифікація еукаріот (міцеліальні та дріжджові 

гриби). 

3. Морфологія і класифікація бактерій різних морфологічних підгруп. 

4. Морфологія і класифікація актиноміцетів, мікоплазм, хламідій та 

риккетсій. 

28 

Всього 90 годин (30 год. – аудиторні заняття; 60 год. – самостійна робота) 

4 Т4 

Блок 2 «Імунологія та спеціальна мікробіологія» 

 

Взаємодія організму тварин з патогенними та умовно-

патогенними мікроорганізмами. 

1. Морфофізіологічні особливості інфекційних агентів. Види 

інфекцій. 

2. Імунні реакції. Види імунітету. Види та причини виникнення 

імунодефіцитів. 

24 

5 Т5 

Методи ідентифікації інфекційних агентів. 

1. Загальна схема діагностики хвороб та її модифікації. 

2. Характеристика видів досліджень, необхідних для постановки 

діагнозу хвороби. 

10 

6 Т6 

Характеристика та методи вивчення чинників клітинного 

імунітету.  
1. Характеристика діагностичних органоїдів інфекційних агентів. 

Проведення мікроскопічних дослідженнях для виявлення 

поверхневих антигенів мікроорганізмів.  

2. Характеристика морфологічних ознак імуноцитів різних родин. 

26 

7 Т7 

Характеристика та методи вивчення чинників гуморального 

імунітету. 

1. Загальна характеристика фізіологічних ознак імуноцитів різних 

родин. 

2. Методики постановки серологічних реакцій. 

3. Загальна характеристика і методики постановки імуноферментного 

аналізу. 

20 

8 Т8 

Етапи ідентифікації інфекційного агента. 

1. Основні принципи підготовки обладнання, реагентів та 

інструментарію під час постановки діагнозу хвороби 

2. Стерилізація середовищ і обладнання. 

3. Методики поверхневих висівів. 

4. Методики глибинних висівів. 

28 

9  Т9 
Етапи реалізації певних видів імунітету. 

1 Протибактеріальний імунітет. 

2. Протигрибковий імунітет. 

12 

Всього 120 годин (44 год. – аудиторні заняття; 76 год. – самостійна робота) 

Разом 210 



ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

Питання, призначені для самостійного опрацювання студента включені в завдання 

робочого зошита з самостійної роботи, в питання наскрізного опитування, в окремі 

завдання залікових білетів. 
 

5.4 Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. Формується 

із рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 36-60 балів) та 

рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал – 24, 

максимальний – 40). 

Складові оцінки в 60 балів для кожного семестру: 

Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

(термінологічний контроль, ситуаційні завдання, обговорення фото- і 

відеоматеріалів) – до 10 балів/семестр. 

Робота з мікробними матеріалами, моделями – 5 балів/семестр 

Аналітичний звіт, робота в групі – 5 балів/семестр. 

Вирішення завдань робочого зошита із самостійної роботи – 10 

балів/семестр. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи (3 шт., 10 балів кожна) –  

по 30 балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

РН01 

Наскрізне опитування  

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Вирішення завдань робочого зошита із самостійної роботи 

Залікові та екзаменаційні тести  

РН03 

Наскрізне опитування  

Робота з мікробними матеріалами, моделями. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Залікові та екзаменаційні тести 

РН04 

Наскрізне опитування  

Аналітичний звіт 

Робота з мікробними матеріалами 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Вирішення завдань робочого зошита із самостійної роботи 

Екзаменаційні тести 

РН05 Наскрізне опитування  

Індивідуальні письмові контрольні роботи  

Екзаменаційні тести 

Вимоги до 

курсової роботи  
▬ 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студента атестований, якщо сума балів за результатами 

семестру дорівнює 36-60. Мінімальний рівень оцінки (36 балів) 

передбачає, що студент володіє основними теоретичними 

положеннями з дисципліни, але з труднощами вирішує практичні 

завдання. Виконання ним лабораторних/ 

контрольних/індивідуальних завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння принципів 

та методів роботи з дисципліни, що вивчається. 

Критерії 

оцінювання 

Наскрізне опитування – 0,5 балів за вірну відповідь. 

Аналітичний звіт – 0,5 балів за відповідь; 0,25 балів за відповідь з 

неточностями або неповну. 

 



Робота з реальними об’єктами та моделями. 0,5 балів за виконану 

методику. В разі виконання без помилок викладач має можливість 

виставляти 0,5 або 1 додатковий бал.  

Вирішення завдань робочого зошита із самостійної роботи. 

Зошит здобувачі отримують в електронному вигляді і 

роздруковують самостійно. Зміст завдань складають теоретичні 

питання (потребують короткої відповіді), співвіднесення фото з 

термінами та назвами методів досліджень тощо. В залежності від 

тематики семестру в зошиті налічується 50 питань. 100% правильних 

відповідей дорівнює 10 балам, інші % результати також 

переводяться в бальну шкалу. За бажанням студента неточні 

відповіді можна обговорити під час співбесіди з викладачем. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи (бланк з місцями для 

внесення термінів або фотоматеріали з питаннями, які потрібно 

обґрунтовано пояснити) – 1 бал за вірну відповідь, 0,5 балів за 

неточну, неповну  відповідь. 

Підсумкові тести. За допомогою платформи Telegram студенти 

отримують тести теоретичного та практичного спрямування, різних 

типів та різного рівня складності. 100% правильних відповідей 

дорівнює 40 балам. Після закінчення підсумкового контролю набрані 

% переводять в бали (від 1 до 40). В журнал та залікову відомість 

виставляють результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

Залікові тести. Студент отримує індивідуальний варіант 

фотоматеріалів та бланк з місцями для внесення термінів (розділи 

завдань на бланку відповідають певним темам семестрової 

аудиторної та самостійної роботи). 

Екзаменаційні тести Студент отримує 20 тестів з різним 

наповненням завдань (теоретичні та термінологічні питання, питання 

щодо аналізу схем діагностики, співвіднесення завдання з назвами 

збудників хвороб, методами їх досліджень, ознаками хвороб) та 5 

ситуаційних завдань щодо конкретних хвороб.  
 

6. Результати навчання 

№ з/п Зміст результату навчання 

РН 01 Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної 

медицини. 

РН 03 

 

Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології. 

РН 04 Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, 

приймати рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, 

лікування та профілактики хвороб тварин.  

РН 05 Установлювати зв'язок між клінічними проявами захворювання та 

результатами лабораторних досліджень. 
 

7. Пререквізити 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін, знання з яких необхідні для засвоєння 

«Ветеринарної мікробіології та імунології»: «Неорганічна та органічна хімія»; «Генетика, 

лікарські рослини та кормовиробництво»; «Екологія у ветеринарній медицині»;  

«Цитологія, гістологія, ембріологія». 
 

8. Політики дисципліни 

Вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу: 



 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин студент здає 

лише планові контрольні та аналітичні звіти (максимальна кількість семестрових балів –  

40). Додаткове опитування для підвищення семестрової оцінки не проводиться.  

 правила поведінки на лабораторному занятті. У випадку порушення техніки безпеки 

при роботі з мікробним матеріалом студент отримує штрафні бали (з наявної загальної 

оцінки вилучається по 2 бали за кожне порушення). 

 академічна доброчесність. Здобувачам пояснюється цінність набуття нових знань; 

сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату (списування), 

заохочують до самостійного виконання навчальних завдань, коректного посилання на 

джерела інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

 гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими 

потребами. За бажанням осіб з особливими потребами опитування, прийом контрольних 

робіт та аналітичних звітів здійснюється викладачами в індивідуальному порядку. Прийом 

здійснюється в часи, відведені для консультацій, і проводиться в умовах лабораторії чи 

он-лайн (терміни – згідно даного силабусу).  

 академічна активність. Відповіді на ситуаційні завдання та питання наскрізного 

опитування залежать від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням.  

За певних обставин (пропуски занять з поважних причин, запровадження дистанційного 

навчання тощо) спілкування між викладачем і студентом для оцінювання рівня підготовки 

останнього може здійснюватись під час тематичних консультацій в аудиторіях кафедри 

або онлайн-консультацій через Телеграм, Viber впродовж вівторка-четверга кожного 

тижня (згідно умов даного силабусу). 

 рекомендації щодо виконання індивідуальних контрольних робіт та аналітичних 

звітів. За змістовні, логічні, повністю обґрунтовані відповіді викладач виставляє 1-2 

додаткових бали за наявне доповнення до основного змісту кожного питання контрольної 

роботи.  

 

9. Технічне забезпечення 

Мультимедійне обладнання, фотоматеріали, моделі мікроорганізмів, презентації (для 

інтерактивного обговорення тем, наскрізного опитування студентів). 

Скляний та пластиковий посуд для відбору та транспортування зразків мікробного 

матеріалу. Скляний, пластиковий та фарфоровий лабораторний посуд різних видів (скляні 

багаторазові односекційні чашки Петрі, пластикові одноразові багатосекційні 

бактеріологічні чашки, колби круглі і конічні різного об’єму, фарфорові стакани і ступки, 

пробірки багаторазові скляні, пробірки пластикові одноразові із зонд-тампонами, окремі 

зонд-тампони, скляні піпетки. Плашки для імунологічних досліджень, пластикові 

дозатори для піпеток).  

Шприци, пальники, пінцети, шпателі Дригальського, ножиці. Мікробіологічні 

столики, предметні і накрівні скельця, кювети, містки, одноразові та багаторазові 

бактеріологічні голки та петлі. Фільтрувальний папір, промивалки з водою. Ватно-марлеві 

корки, папір, фольга. Індикаторні папірці для визначення кислотності середовищ та 

біохімічних досліджень. Диски для визначення антибіотикочутливості. 

Товарні поживні середовища різних типів. Товарні біопрепарати (вакцини, 

діагностикуми, пробіотики). Спирт, ацетон, спиртово-ефірна суміш, розчин Люголя, 

кислоти, 3% розчин КОН, розчини пероксиду водню, імерсійне масло,. агар-агар, 

фізіологічний розчин. Мікроскопи, сушильна шафа, термостат, плитки, електронні ваги. 
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