
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі 

 

Перелік дисциплін, які викладаються співробітниками кафедри 

 

 

 

Назва 

диципліни 

 

 

Факультет 

 

 

Курс 

 

 

Се-

местр 

Кількість 

годин 

Лек-

ції 

Семі-

нари  

Прак-

тичні 

заня-

ття 

Само-

стійна 

робота 

 

Всьо-

го 

Мікробіологія, 

вірусологія і 

імунологія 

медичний (спец. 

«Лікув. справа»), 

підготовки іноз. 

громадян 

2,3 3-5 50 - 120 70 240 

Мікробіологія, 

вірусологія і 

імунологія 

медичний (спец. 

«Педіатрія») 

2,3 3-5 50 - 120 70 240 

Мікробіологія, 

вірусологія і 

імунологія 

стоматол., 

підготовки іноз. 

громадян 

2 3,4 20 - 90 85 195 

Мікробіологія 

з основами 

імунології 

фармацевт. 2-3 4,5 20 - 80 134 234 

Мікробіологія 

з основами 

імунології 

фармацевт. заочн. 2-3 4,5 6 - 18 145 169 

Основи 

мікробіології 

медичн. коледж 

«Лвкувальна 

справа» 

2 3 16 - 16 22 54 

Основи 

мікробіології 

медичн. коледж 

«Сестринська 

справа» 

2 4 18 - 38 34 90 

Основи 

мікробіології 

медичн. коледж 

«Фармація» 

2 4 10 - 20 24 54 

Всього на кафедру: 190 - 502 584 1276 

 

Типові навчальні програми усіх факультетів затверджені базовою кафедрою 

мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. 

О.О.Богомольця в 2011 році. Робочі навчальні програми для медичного, стоматологічного 

і фармацевтичного факультетів створені в 2012 р. згідно з кредитно-модульною системою 

навчання. Робочі навчальні програми для студентів медичного коледжу (спеціальності 

«Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Фармація») в 2012 році. 

 

Контингенти студентів  

Викладання медичної мікробіології, вірусології та імунологіі проводиться для 

студентів медичного факультету (спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія») 

проводиться впродовж 3-го, 4-го і 5-го семестрів; стоматологічного факультету  

впродовж 3-го і 4-го семестрів. 



Викладання мікробіології з основами мікробіології для студентів фармацевтичного 

факультету з очною формою навчання проводиться впродовж 4-го і 5-го семестрів, із 

заочною формою навчання (з терміном 4,5 років)  впродовж 3-го і 4-го семестрів, із 

заочною формою навчання (з  терміном 5,5 років)  впродовж 5-го і 6-го семестрів. 

Викладання основ мікробіології для студентів медичного коледжу проводилося 

впродовж 4-го семестру (спеціальності «Лікувальна справа», «Сестринська справа», 

«Фармація»). 


