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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИ ВИВЧЕННІ МІКРОБІОЛОГІЇ  

У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
Значна роль у сучасній медичній освіті відводиться упровадженню 

міждисциплінарної інтеграції. Системний міждисциплінарний метод навчання 
відіграє головну роль у підготовці лікаря з якісно новим рівнем мислення. 

Найважливішою метою навчального процесу у вищому медичному 
закладі є формування особистості лікаря, який вміє сприймати необхідну 
інформацію, самостійно здобувати та використовувати її на практиці, 
вирішувати складні клінічні завдання [1, с. 249]. 

Міждисциплінарна інтеграція є необхідною складовою підготовки 
майбутнього лікаря. Для формування в студентів професійних знань і навичок 
важливі послідовність і систематичність при вивченні теоретичних і клінічних 
дисциплін. Під час навчання у вищому медичному закладі студенти 
послідовно вивчають медико-біологічні, фундаментальні, а пізніше – клінічні 
дисципліни, і кожна наступна дисципліна спирається на попередні шляхом 
активізації знань, навичок, вмінь із попередніх дисциплін [2, с. 87]. Знання і 
навички, отриманні під час вивчення інших дисциплін, використовуються для 
актуалізації опорних знань, обґрунтування, з’ясування сутності явищ, 
моделювання процесів тощо [3, с. 133]. 

З огляду на те, що понад 70% усіх захворювань людини мають 
інфекційну природу і викликаються різноманітними мікроорганізмами, знання 
з мікробіології мають велике практичне значення. Вміння і навички з 
медичної мікробіології використовуються для діагностики, профілактики і 
лікування інфекційних захворювань. Все це обумовлює велике значення 
медичної мікробіології у практичній діяльності кожного лікаря. 

У вищих медичних навчальних закладах мікробіологія викладається як 
інтегральна дисципліна, що об’єднує бактеріологію, вірусологію, мікологію, 
протозоологію, санітарну мікробіологію та імунологію. Медична мікробіологія 
має тісні зв’язки як з іншими фундаментальними науками (біохімія, фізіологія, 
патологічна фізіологія, фармакологія), так і з клінічними дисциплінами (терапія, 
хірургія, дерматовенерологія, урологія, фтизіатрія та інші). 

Основною метою вивчення студентами мікробіології є формування знань 
про загальні закономірності будови, життєдіяльності та розповсюдження 
мікроорганізмів та їх значення як збудників інфекційних захворювань. 

Так, наприклад, на першому практичному занятті з мікробіології 
студенти медичних факультетів другого року навчання знайомляться з 
різними видами мікроскопії. Обговорюється, що деякі мікроскопічні гриби, 
що уражують шкіру та волосся, володіють природною здатністю до 
люмінесценції. На наступних заняттях з мікробіології студенти знайомляться з 
морфологією та будовою мікроскопічних грибів та їх фізіологічними 
особливостями, класифікацією грибів. У наступному семестрі студенти 
вивчають збудників поверхневих мікозів, дерматомікозів, підшкірних та 
вісцеральних мікозів та збудників опортуністичних мікозів, знайомляться з 
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класифікацією даних захворювань. Студенти вивчають поживні середовища 
та умови культивування, описують особливості росту збудників мікозів на 
поживному середовищі, навчаються готувати мазки із патологічного 
матеріалу, розрізняти розташування спор у препаратах із пошкодженого 
волосся при епідермофітіях. Особлива увага приділяється мікологічним 
методам виділення грибів та їх ідентифікації. Робиться наголос на важливості 
правильного забору матеріалу для дослідження. 

Отриманні знання використовуються на 4 курсі при вивченні 
дерматовенерології. Наприклад, при вивченні змістовного модуля «Мікотичні 
ураження шкіри та слизових оболонок» студенти вивчають, що для 
встановлення діагнозу кандидоз враховується показник КУО (колоніє 
утворююча одиниця), з яким вони зустрічались на практичних заняттях з 
мікробіології. Посилена увага звертається на фактори, що сприяють розвитку 
кандидозів, адже гриби роду Candida є умовно-патогенними мікроорганізмами 
(тобто здатні викликати захворювання при зниженні природної резистентності 
макроорганізму). Тому для профілактики кандидозів важливе міцне засвоєння 
факторів, що сприяють розвитку даного захворювання. До переліку практичних 
навичок, якими студент має оволодіти під час практичних занять з дисципліни 
«Дерматологія, венерологія» входить забір матеріалу на виявлення грибів. 

Таким чином, медична мікробіологія закладає основи вивчення 
студентами клінічних дисциплін, зокрема дерматовенерології, що передбачає 
формування системи професійних умінь і навичок. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
Упродовж останніх десятиріч істотно погіршився екологічний стан 

довкілля, розширилася зона господарської діяльності людини та зменшився 
ареал існування тваринного та рослинного світу. 

Екологічні проблеми, досягши планетарного масштабу, утворюють нову 
соціальну реальність. Їхнє розв’язання залежить першочергово від рівня 


