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Мікробіологія і вірусологія. Словник-довідник. – 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2008. – 23 с. 
Словник з курсу «Мікробіологія і вірусологія» містить основні біологічні 

поняття  курсу. Їх розглянуто на системному, організмовому, клітинному та 
молекулярному рівнях. Призначення словника-довідника – сприяння кращому 
вивченню та систематизації знань у слухачів курсу.  

Словник-довідник поліпшить засвоєння навчальної дисципліни 
студентами, допоможе поглибити їхні знання зі згаданої дисципліни.  

Цим словником-довідником можуть користуватися студенти вищих 
навчальних закладів, коледжів природничого спрямування, вчителі 
загальноосвітніх шкіл та учні. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

У фаховій підготовці студентів важливе значення має засвоєння 

курсу «Мікробіологія і вірусологія». Ця навчальна дисципліна спирається 

на низку понять мікробіологічного та загальнобіологічного плану. 

Найважливіші з них включено до цього словника-довідника.  

Словник з курсу «Мікробіологія і вірусологія» містить основні 

біологічні поняття  курсу. Їх  розглянуто на системному, організменному, 

клітинному та молекулярному рівнях. Призначення словника-довідника - 

сприяння кращому вивченню та систематизації знань у слухачів курсу.  

У словнику-довіднику наведено 190 понять, без знання яких 

опрацювання курсу «Мікробіологія і вірусологія» не можливе. 

Словник-довідник поліпшить засвоєння цих навчальних дисциплін 

магістрантами, допоможе поглибити їхні знання зі згаданих дисциплін.  

Цим словником-довідником можуть користуватися студенти вищих 

навчальних закладів, коледжів природничого спрямування, вчителі 

загальноосвітніх шкіл та учні. 

 


