
ПРОГРАМА 

розвитку кафедри мікробіології та імунології 

ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
         1. Основні  положення 

 
Кафедра мікробіології та імунології – одна з шістнадцяти кафедр, котрі 

забезпечують навчально-виховний процес в ННЦ «Інститут біології та 

медицини». Створена у 1933 р. як кафедра мікробіології. Спеціалізація 

«імунологія» була введена у 1983 р. З цього часу кафедра забезпечує 

викладання обов’язкових освітніх компонент та вибіркових дисциплін за 

професійно-орієнтованими блоками  «Мікробіологія» та «Імунологія» в рамках 

освітньої діяльності за наступними освітніми програмами: ОПП Біологія (ОС 

Бакалавр, денна та заочна форми навчання), ОНП Біологія (ОС Магістр, денна 

та заочна форми навчання), ОНП Біологія (ОС Доктор філософії), ОПП 

Біобезпека (ОС Магістр, денна та заочна форми навчання), ОПП Біотехнологія 

(ОС Бакалавр), ОНП Біотехнологія (ОС Магістр), ОПП Лабораторна 

діагностика (ОС Бакалавр), ОНП Лабораторна діагностика (ОС Магістр), ОПП 

Медицина (ОС Магістр, мови викладання українська та англійська).  

Мікробіологія – наука з глибоким корінням і глобальною перспективою 

розвитку, оскільки має важливе значення для вирішення пріоритетних 

глобальних проблем сучасності: продовольчої, енергозбереження, екологічної, 

використання ресурсів Світового океану тощо. Фундаментальні дослідження в 

мікробіології важливі для клінічної медицини з точки зору розуміння етіології і 

патогенезу, підвищення ефективності діагностики, профілактики та лікування 

інфекційних захворювань. Прикладні мікробіологічні дослідження мають 

важливе значення для агропромислового комплексу України з точки зору 

біологізації агропромислового виробництва, збереження та ремедіації ґрунтів 

тощо. Це зумовлює попит на підготовку фахівців-мікробіологів на 

вітчизняному ринку праці. 

Актуальність фундаментальних та прикладних досліджень в галузі 

імунології зумовлена безпрецедентною ситуацією з пандемією коронавірусної 

хвороби COVID-19 і необхідністю розробки ефективних засобів її 

профілактики, лікування та діагностики, яка ґрунтується на глибоких знаннях 

будови, функцій та регуляції імунної системи, основ противірусного імунітету 

тощо. Імунологічні методи дослідження є основою для створення 

високочутливих та високоспецифічних методів виділення та аналізу 

субстанцій, необхідних для розвитку сучасної імунобіотехнології. Вивчення 

імунології займає чільне місце у підготовці висококваліфікованих фахівців для 

роботи з біологічними об’єктами у різних галузях біології, медицини та 

суміжних наук. 

Програма розвитку кафедри мікробіології та імунології складена 

відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті; 



законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" (зі змінами, внесеними від 

22.03.2022 року), Статуту Університету та Стратегічного плану розвитку 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2018–

2025 рр. (затверджений Вченою радою Університету 25 червня 2018 року), 

цілям Стратегії людського розвитку (введена у дію Указом Президента 

України 2 червня 2021 року за № 225/2021). 

 

 

Основні напрями роботи кафедри 

 
Згідно з Положенням про кафедру Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 28.08.2019 р. кафедра мікробіології та 

імунології здійснює діяльність за наступними напрямками: навчально-

методична робота, науково-дослідна діяльність, підготовка професорсько-

викладацького складу, виховна робота зі студентами, а також розвиток 

міжнародних та міжвузівських освітніх та наукових зв’язків. 

 

1. Навчально-методична робота 

 

Навчально-методична робота кафедри мікробіології та імунології у 

найближчий період підпорядковуватиметься двом основним пріоритетам. 

Першим пріоритетом є європейська інтеграція держави, яка передбачає 

максимальну адаптацію навчального процесу до стандартів міжнародного 

освітнього простору. З цією метою планується: 

• підготовка та впровадження викладання окремих лекцій, 

обов’язкових та вибіркових освітніх компонент англійською мовою; 

• удосконалення методологічних підходів до оцінювання знань 

здобувачів освіти за освітніми програмами медичного та 

біологічного напрямку зі збільшенням частки розрахункових і 

ситуаційних задач, у т.ч. у контексті підготовки до Інтегрованого 

тестового іспиту «КРОК», як компоненту Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів вищої освіти ОС 

Магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я»; 

• інтродукція до робочих програм навчальних дисциплін 

мікробіологічної та імунологічної спрямованості лекційних і 

практичних занять за темами інформатизації біологічних 

досліджень: методологія та використання у дослідницькому процесі 

протеоміки, метаболоміки, транскриптоміки, геноміки, бібліоміки 

тощо; 

• розробка нових та удосконалення існуючих лабораторних та 

практичних занять в рамках дисциплін мікробіологічної та 

імунологічної спрямованості дослідницького типу із включенням 

елементів моделювання патологічних та імуно- і 



мікробіотехнологічних процесів з метою підвищення рівня 

практичної підготовки здобувачів освіти ОС Бакалавр та Магістр; 

• адаптація робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів 

освіти, які навчаються без відриву від виробництва, до потреб 

поглиблення професійних знань практичної спрямованості; 

• інтеграція елементів освітніх компонент та окремих дисциплін 

мікробіологічної та імунологічної спрямованості у міжгалузеві 

(міжкафедральні) освітні компоненти та освітні програми з метою 

лібералізації процесу формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачами вищої освіти; 

• вивчення та використання досвіду навчально-методичної роботи 

провідних осередків вищої освіти в Україні та за її межами. 

Розробка та вдосконалення засобів дистанційного навчання у 

контексті діджиталізації освітнього процесу: інтерактивних 

практичних занять, електронних бібліотек науково-методичної 

літератури, відеолекторіїв тощо. 

Другим пріоритетом навчально-методичної роботи кафедри є, згідно 

пріоритетних напрямків, визначених Стратегічним планом розвитку 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2018–

2025 рр, розвиток медичних наук з урахуванням швидкої зміни вимог ринку 

праці щодо професійних компетентностей працівників. З цією метою 

планується: 

• створення науково-методичної літератури з мікробіології та 

імунології для використання у навчальному процесі підготовки 

студентів медичного напрямку  за освітніми програмами зі 

спеціальностей 222 Медицина та 224 Технології медичної 

діагностики та лікування; 

• доповнення переліку вибіркових компонент для навчального процесу 

за освітніми програмами зі спеціальностей 222 Медицина та 224 

Технології медичної діагностики та лікування дисциплінами за 

сучасними біомедичними науковими напрямками, такими як 4Р 

медицина,  репродуктивна імунологія, імунотоксикологія, 

вакцинологія, метагеномний аналіз у клінічній мікробіології тощо; 

• розробка практичних занять з елементами лабораторної діагностики 

розладів імунної реактивності та аналізу кількісного та якісного 

складу мікробних угруповань окремих компартментів організму; 

• співпраця з державними та приватними організаціями для 

проходження навчальних та виробничих практик, виконання 

курсових та випускних кваліфікаційних робіт студентами на базі 

цих установ. 

 

2. Наукова робота та міжнародні зв’язки. 

 
Наукова робота викладачів кафедри буде виконуватись у рамках 



Закону України № 2623-III від 11.07.2001 «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки» у поточній редакції із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 1162-IX від 29.01.2021, № 2031-IX від 01.02.2022, у якому 

зазначено: «Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 

раціональне природокористування; науки про життя, нові технології 

профілактики та лікування найпоширеніших захворювань». З цією метою 

планується: 

• брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів і грантів 

МОН України, НАН України, інших установ державної та 

приватної форм власності; 

• брати участь у конкурсах міжнародних проектів з метою 

проведення спільних наукових досліджень у галузі мікробіології, 

імунології та педагогіки з провідними науковими та 

навчальними установами світу; 

• підвищувати публікаційну активність співробітників кафедри з 

орієнтацією на високорейтингові вітчизняні та зарубіжні фахові 

періодичні видання для підвищення індексу цитування друкованих 

праць; 

• залучати співробітників, студентів, аспірантів та докторантів 

кафедри до участі у міжнародних фахових наукових 

конференціях та школах; 

• розширення міжнародної участі в організованій кафедрою 

Міжнародній науковій конференції «Мікробіологія та імунологія: 

перспективи розвитку у ХХІ столітті» із залученням провідних 

фахівців у галузі імунобіології та медичної імунології, 

фундаментальної та прикладної мікробіології, біоінформатики у 

мікробіології та імунології, організація тематичних теоретичних і 

методологічних круглих столів і курсів лекцій для фахівців у 

галузі медицини в рамках конференції; 

• розширення членства студентів та аспірантів кафедри у 

Товаристві мікробіологів України ім. С. М. Вернадського, яке 

представлене у Федерації європейських мікробіологічних 

товариств (FEMS), та Українському товаристві фахівців з 

імунології, алергології та імунореабілітації, яке представлене у 

Європейській федерації імунологічних товариств (EFIS), для 

долучення до освітянських та професійних заходів, організованих 

цими товариствами; 

• розширення співпраці з науковими установами НАНУ, МОЗ та 

Аграрної академії наук України, а також науковими 

профільними центрами світу; 



• підвищення ефективності підготовки аспірантів кафедри 

мікробіології та імунології у контексті прикладної значимості 

результатів дисертаційних досліджень; 

• організація лекторіїв провідними науковцями біомедичного 

напрямку закладів вищої освіти та наукових установ світу; 

• впровадження результатів наукової роботи співробітників та 

аспірантів кафедри в учбовий процес у формі окремих лекцій, 

практичних та лабораторних занять, занять мікробіологічного та 

імунологічного гуртка, який впродовж 23 років працює на 

кафедрі. 

 
3. Робота зі студентами та учнівською молоддю 

 
Кафедра впродовж багатьох років активно залучена до проведення 

профорієнтаційних заходів ННЦ «Інститут біології та медицини» та 

Університету. Науково-педагогічними працівниками та співробітниками 

навчальної лабораторії кафедри у співпраці з аспірантами та студентським 

активом організовуються заходи з популяризації імунологічної та 

мікробіологічної науки, а також виконується профорієнтаційна робота серед 

учнівської молоді в рамках проведення імунологічних та мікробіологічних 

читань, приурочених Всесвітньому дню імунітету, Всесвітньому дню 

мікроорганізмів та Всесвітньому дню науки. У найближчий період 

планується: 

• поглибити співпрацю з МАН України у форматі виконання на 

базі кафедри на Інституту наукових робіт школярів; 

• розширити участь викладачів кафедри, аспірантів та студентів в 

організації та проведенні студентських олімпіад, наукових шкіл, 

наукових семінарів, конкурсів наукових робіт, що проводяться в 

ННЦ «Інститут біології» та Університету; 

• залучити до проведення засідань мікробіологічного та 

імунологічного студентського гуртка співробітників НАНУ, 

НАМНУ, МОЗ для розширення освітнього кругозору студентів 

молодших курсів та популяризації вітчизняної науки серед 

студентства кафедри та інституту, а також серед учнів старших 

класів. 

 
4. Підготовка професорсько-викладацького складу 

 
Станом на вересень 2022 р. на кафедрі мікробіології та імунології 

працює 10 викладачів, з них: 2 д.б.н., професори, 8 кандидатів біологічних 



наук (6 доцентів і 2 асистенти). 

У 2021-2022 навчальному році кафедра мала середнє загальне 

навантаження 6756 год на денному відділенні та 652 – на заочному відділенні 

із середнім аудиторним навантаженням на викладача 491,1 год. 

Середній вік викладачів кафедри – 48 років. З метою підвищення рівня 

підготовки професорсько-викладацького складу планується: 

• регулярне підвищення кваліфікації викладацького складу на 

стажуваннях у вітчизнаних та зарубіжних закладах освіти та 

організаціях НАНУ, НАМНУ, МОЗ; 

• поповнення штату кафедри доцентом з числа штатних 

співробітників; 

• залучення до викладання на кафедрі на умовах сумісництва 

провідних спеціалістів НАНУ. 

 
5. Основні умови успішного здійснення програми 

 
Успішне здійснення програми розвитку кафедри мікробіології та 

імунології можливе за наступних умов: 

• послідовного ефективного виконання зазначених у ній положень 

співробітниками кафедри; 

• залучення до роботи кафедри провідних вітчизняних та закордонних 

фахівців; 

• забезпечення методичної та організаційної підтримки ініціатив 

кафедри керівництвом ННЦ «Інститут біології та медицини» та 

університету. 

 
План розвитку кафедри мікробіології та імунології ННЦ «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка підготувала завідувачка кафедри, доктор біологічних наук, 

професор Сківка Лариса Михайлівна. 

 
Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із 

протоколу засідання кафедри № 8 від 28 листопада 2022 р.) 

 

 
Завідувачка кафедри 

д. б. н., професор                                                                                                   Лариса СКІВКА 


