
Адреса кафедри:
вул. Гетьмана Мазепи, 25 (1-3 поверхи).



✓ навчальних приміщень – 14 (площею 264,7 м2),

✓ науково-дослідних приміщень – 12 (площею 124,5 м2),

✓ кімнати співробітників і господарські приміщення – 19 (площею 292,6 м2).

Робочих місць у навчальних приміщеннях – 165.

Матеріальна база

Загальна площа кафедри – 682 м2 .

Кафедральних приміщень – 42.



Науково-педагогічні працівники:
➢ 1 професор, доктор наук

➢ 4 доценти, кандидати наук

➢ 1 асистент, кандидат наук

➢ 1 старший викладач, лікар-бактеріолог вищої категорії

➢ 10 асистентів (7 працюють над виконанням дисертацій)

Навчально-допоміжний персонал:
➢ 1 старший лаборант

➢ 4 лаборанти

➢ 3 технічні працівники

Кадровий потенціал



Колектив кафедри мікробіології (2016 р.)



Забезпечувані навчальні дисципліни

◼ НД «Мікробіологія, вірусологія, імунологія»

ОПП «Медицина»

ОПП «Стоматологія»

ОПП «Педіатрія»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

◼ НД «Мікробіологія з основами імунології»

ОПП «Фармація, промислова фармація»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

◼ НД «Основи мікробіології»

спеціальність 223 «Медсестринство»

спеціальність 223 «Медсестринство», ОПП «Лікувальна справа»

спеціальність 226 «Фармація»

фахового медичного коледжу



Кафедра забезпечує викладання навчальних предметів

на українській, англійській та російській мовах.

4 викладачі мають сертифікати В2; 1 – В1 з англійської мови, 

Заняття проводяться offline, online



➢ Мультимедійне обладнання:

3 телевізійні монітори, 3 ноутбуки, 2 мікроскопічні фото-відеокамери,

близькофокусна фотокамера, Wi-Fi роутер

➢ Стаціонарні комп’ютери (4).

➢ Планшетний клас (15 дисплейних місць, планшети Lenovo Tab A7).

➢ Лабораторне обладнання:

автоклави (2), сухожарова шафа, УФ випромінювачі (3), витяжна шафа, термостати (6),

інкубатори (2), анаеробний інкубатор, аквадистилятор, морозильна камера,

холодильники (2), центрифуги (2), струшувачі (2), електронна вага, рН-метр,

фотоелектроколориметр, денситометр, імуноферментний аналізатор,

багаторежимний спектрофотометр,

мікроскопи з імерсійною оптикою (22, в т.ч. люмінесцентний мікроскоп МИКМЕД-2, BIOLAR,

універсальний дослідницький мікроскоп МБИ-6, Мікромед XS-3330, Мікромед XS-2610.

У 2019 р. проведено чергове регламентне обслуговування та ремонт мікроскопів).

➢ Музей мікробних культур

➢ Навчальні стенди, таблиці, відеофільми і відеофрагменти,

мікропрепарати, робочі альбоми для студентів

Матеріально-технічне забезпечення



Освітнє середовище

Навчальні бактеріологічні лабораторії

Навчальні лабораторії (7) мають водо- і газопостачання, витяжну вентиляцію, 

додаткове денне освітлення робочих місць, обладнані телевізійними 

моніторами



Навчальні кімнати

Навчальні кімнати обладнані телевізійними моніторами (3),

навчальними та методичними стендами

мають доступний Wi-Fi зв’язок.

Табличний фонд кафедри нараховує понад 500 таблиць на українській, 

англійській та російській мовах





Забезпечує:
➢ виготовлення демонстраційного матеріалу

для практичних занять;

➢ виконання аудиторних практичних завдань;

➢ мікробіологічні дослідження клінічного

матеріалу;

➢ проведення наукових досліджень;

➢ виконання досліджень членами

студенського наукового гуртка.



Автоклавна

Автоклави ГК-100-3 Сухоповітряна шафа ШС-20 



Термостат ТС-80

Анаеробний термостат

LP-115 

Інкубатор MIR-162



Холодильник,
Морозильна камера

Ваги аналітичні електронні ANZ220C



Багаторежимний фотометр

Synergy НТХ S1LFTA 

Фотоелектроколориметр 

КФК-2

Люмінесцентний 

мікроскоп МИКМЕД-2

Аналізатор імуноферментний 

АКИ-Ц-01

Кріоцентрифуга  LMC-4200R 

Мікроскоп XS-3330



Аналіз росту мікробних культур

за допомогою багаторежимного фотометра

Synergy НТХ S1LFTA

(BioTek  Instruments,  Inc., США) 



Імунологічна 

лабораторія



Стерильні бокси



Набори для біохімічної
ідентифікації мікроорганізмів



Музей мікробних культур


