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Вступ 

При підготовці спеціалістів-вірусологів велика увага приділяється  

формуванню системи здатностей та вмінь з філогенетичного аналізу для 

вивчення походження та встановлення дивергенції вірусів. 

Навчальна дисципліна «Еволюція вірусів» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр» спеціальності - 8.04010203  «Вірусологія». 

Дана дисципліна є дисципліною циклу професійної та практичної 

підготовки. Нормативна частина за спеціальністю Вірусологія. 

Викладається у 1 семестрі 2 курсу магістратури денної форми 

навчання в обсязі – 108 год. (3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., 

практичні 0 год. семінарські заняття – 0 год., лабораторні – 17 год., 

самостійна робота – 9 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 

модульних контрольних роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 

 



 Мета дисципліни – сформувати систему здатностей та вмінь з еволюції 

вірусів, умов та механізмів формування еволюційних змін в популяціях вірусів 

людини та тварин, фіто вірусів, вірусів бактерій тощо. Важливе місце відводиться 

питанням генетики та молекулярної біології вірусів як критеріїв та факторів 

швидкості еволюції, методам мікро- та макроеволюції, гіпотезам походження та 

еволюції вірусів, разом із методами аналізу та характеристики геном них та 

амінокислотних послідовностей вірусів, генетичному аналізу вірусних популяцій 

та динаміки їх змін, методами філогенетичного аналізу та побудови 

філогенетичних дерев. 

Завдання –  

1) сформувати уявлення про еволюцію та її молекулярні фактори; 

мінливість вірусних геномів; 

2) вивчення розповсюдження хвороби в часі (по роках, місяцям, тижням, 

дням) та мінливості вірусів в залежності від його генома; 

3) побудова філогенетичних дерев, та встановлення походження вірусів 

рослин, людини та тварин, бактерій; 

4) обґрунтування гіпотез походження вірусів, визначення впливу вірусів на 

еволюцію біосфери;  

5) філогенетичний аналіз вірусів, порівняння нуклеотидних та 

амінокислотних сиквенсів за допомогою  різних комп’ютерних програм та 

встановлення походження вірусів.  

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 Поняття про еволюцію вірусів.  

- Розвиток еволюційних ідей. Основні напрями еволюції біосфери. 

-   Природу та походження вірусів. Поняття про еволюцію та її 

молекулярні фактори. 

-   Мінливість вірусних геномів. Критерії генетичної стабільності та 

чистоти вірусних популяцій.  

-   Вплив умов зовнішнього середовища на стабільність та мінливість 

властивостей вірусів. 

-   Загальні механізми та напрями еволюції вірусів різних організмів.  

-   Напрями еволюції окремих груп вірусів. Необхідність вивчення 

еволюції вірусів з огляду на можливе виникнення нових видів вірусів. 

-   Поняття про філогенетичний аналіз.  

-   Як будувати філогенетичні дерева та встановлювати походження 

вірусів рослин, людини та тварин, бактерій. 

 

вміти:  
- За первинними нуклеотидними послідовностями вірусів проводити 

порівняння сиквенсів за допомогою  різних комп’ютерних програм. 

-  За первинними амінокислотними послідовностями вірусів проводити 

порівняння сиквенсів за допомогою  різних комп’ютерних програм. 



- Встановлювати походження вірусів за допомогою сучасної 

комп’ютерної програми.  

-     Будувати філогенетичні дерева та встановлювати походження 

вірусів рослин, людини та тварин, бактерій. 

- За даними амінокислотного сиквенса, використовуючи спеціальні 

програми, провести порівняння досліджуваного штаму вірусу з відомими з ген 

банку.  

- За даними нуклеотидного сиквенса, використовуючи спеціальні 

програми, провести порівняння досліджуваного штаму вірусу з відомими з ген 

банку.  

- В умовах лабораторії, користуючись наданою інформацією, 

встановлювати філогенетичне походження вірусу.  

 

Спеціальна дисципліна "Еволюція вірусів" є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" є базовою для 

вивчення спеціальної дисципліни за напрямом «вірусологія". 

У цій дисципліні вивчаються механізми та шляхи еволюції вірусів людини 

та тварин, рослин, бактерій тощо, їх вплив на еволюцію біосфери загалом та їхніх 

хазяїв зокрема. Отримані знання можуть застосовуватись як у дослідженнях 

суміжних наук, так і в міждисциплінарних.  

Зв’язок з іншими дисциплінами.  

Дисципліна «Еволюція вірусів» дуже тісно пов’язана теоретично, та 

використовує практичні методології таких дисциплін як генетика, молекулярна 

еволюція, молекулярна епідеміологія та філогенія. Сучасні еволюційні 

дослідження мають виражений інтеграційний характер. Тому, викладання курсу 

«Еволюція вірусів», проводиться на основі міжпредметної інтеграції навчальних 

програм з такими спеціалізаціями як біологія, вірусологія, мікробіологія, 

імунологія, екологія, еволюція, молекулярна біологія, генетика, біохімія, 

філогенія та ін.  

Вони спираються на складні молекулярно-генетичні, статистичні, 

математичні дослідження. Досягнення природничих наук слугують джерелом ідей  

та практичним підтвердженням для побудови сучасних еволюційних теорій.    



  Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 - 11, 

у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 12 - 15. Обов’язковим для іспиту є відпрацювання 

лабораторних занять.                   
(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Min. – _ 
балів 

Max. – __ бали Min. – __ 
бали 

Max. – __ 
балів 

Min. – __ 
бали 

Max. – 
__ балів 

Усна відповідь 3 5 3 5 3 5 
Доповнення       
Модульна контрольна 
робота 1 

13 20     

Модульна контрольна 
робота 2 

  13 20   

Модульна контрольна 
робота 3 

    12 20 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 60 

балів для одержання іспиту обов’язково (слід зазначити умови, які висуває лектор) ліквідуються всі 

бали раніш набрані і студент здає іспит згідно з питаннями, які зазначені в білеті, але при цьому з 

повним відпрацюванням всіх лабораторних занять. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються 

у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній 

системі організації навчального процесу” від 31 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
  

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 
Іспит 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 13 13 12 22 60 

Максимум 20 20 20 40 100 15 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 90 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 91 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 
  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



  

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1 "Природа та походження вірусів» 

Вступ Еволюція як наука 

ТЕМА 1. Визначення еволюції вірусів. Її предмет, методи вивчення, завдання та  

досвіт…..………..………………………………… (2 год.) 

1. Визначення понять.  

2. Предмет еволюції вірусів.  

 

ТЕМА 2. Розвиток еволюційних ідей. ……………………………..……..(2 год.) 

1. Геракліт, Демокріт, Емпедокл, Аристотель, Лінней, Ламарк – іхні 

погляди на ровиток живої природи. Чарльз Дарвін та перша наукова теорія 

еволюції.  

2.     Синтетична теорія еволюції. Гіпотези створення – моррисінство. 

Еволюція біосфери.  

3.  Еволюція біосфери. Еволюція людини.  

 

ТЕМА 3. Основні напрями еволюції біосфери.………………………....(2 год.) 

1. Паралельна еволюція. Експансія життя. Утворення нових видів.  

2. Спрямований характер еволюції. Збільшення швидкості еволюції. 

 

 

ТЕМА 4. Основні напрями еволюції вірусів. Еволюційні можливості вірусних 

геномів…….……………….….……..……………..(2 год.) 

1.  Мінливість геному.  

2. Віруси, як фактори передачі генетичної інформації. 

3. Еволюційні можливості вірусних геномів. 

4. Швидкість еволюції вірусів. 

 

ТЕМА 5.  Природа та походження вірусів.……………………………....(2 год.) 

1. Гіпотези про природу і походження вірусів.   

2. Еволюція вірусів та роль вірусів в еволюції біосфери.  

3. Типи нуклеїнових кислот як носіїв генетичної інформації у вірусів. 

 

ТЕМА 6.  Молекулярна еволюція. Синтетична гіпотеза еволюції. 

Молекулярна епідеміологія………………………………………..(2 год.) 

 

1. Фактори еволюції вірусів. 

2. Роль вірусів в еволюції біосфери. 

3.  Гетерогенність популяцій паразита і хазяїна. 

4. Мінливість популяції збудника та хазяїна. 

5. Фазова перебудова популяції збудника та її еволюційній зв’язок з 

популяцією хазяїна. 

6. Еволюційна роль соціальних та природних умов в епідемічному процесі. 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 "Молекулярна еволюція вірусів - фактори, 

рушійні сили та механізми" 

 

ТЕМА 7. Еволюція та її молекулярні фактори. ……………………... …..(2 год.) 

1. Загальні властивості мутацій.  

2. Частота виникнення мутацій.  

3. Комп’ютерне моделювання виникнення мутацій.  

  

 

ТЕМА 8.  Частота виникнення мутацій у вірусів з різним типом геному. 

…….……………...……(2 год.) 

1. Частота виникнення мутацій у РНК та ДНК вмісних вірусів.  

2. Фактори від яких залежить частота виникнення мутацій у вірусів з 

різним типом геному. 

3. Визначення виду вірусів.  

4. Популяції  вірусів як основні одиниці еволюціїйного процесу. 

 

ТЕМА 9. Мінливість вірусних геномів…………………………………...... (2 

год.) 
1. Критерії генетичної стабільності та чистоти вірусних популяцій.  

2. Вплив умов зовнішнього середовища на стабільність та мінливість 

властивостей вірусів.  

3. Зміни в хімічній та інформаційній структурі вірусних нуклеїнових 

кислот при мутаціях.  

4. Типи мутацій. 

 

ТЕМА 10.  Фенотипічний вираз генетичних мутацій 

вірусів..………………………...…..(2 год.) 

1. Мутації як випадковий та причинний процес. Синонімічні та несинімічні 

мутації.  

2. Ймовірність мутацій.  

3. Мутагени різної природи, механізм їх дії.  

4. Особливості репарації вірусних нуклеїнових кислот. 

 

ТЕМА 11. Мінливість вірусних геномів як результат обміну генетичним 

матеріалом. …………………………..(2 год.) 

1. Рекомбінації.  

2. Загальна, сайтспецифічна, “незаконна” рекомбінація геномів вірусів  

 

ТЕМА 12. Фактори, рушійні сили та механізми  еволюції вірусів з різним 

типом хазяїв …………………………..(2 год.) 

1. Фактори, рушійні сили та механізми  еволюції вірусів рослин.  

2. Фактори, рушійні сили та механізми  еволюції вірусів людини та 

тварин. 



3. Фактори, рушійні сили та механізми  еволюції вірусів бактерій.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 "Філогенія вірусів" 

ТЕМА 13.  Філогенетичний аналіз вірусів …….……..…………………....(2 

год.) 
1. Мета та завдання філогенетичного аналізу. 

2. Методи та моделі, які використовуються в філогенетичному аналізі 

популяцій вірусів. 

3. Комп’ютерні програми та банки даних, які використовуються при 

аналізі послідовностей . 

 

ТЕМА 14. Побудова філогенетичних дерев……..…..(2 год.) 

1. Етапи роботи с первинними послідовностями при побудові 

філогенетичних дерев. 

2. Пошук гомологічних послідовностей в банках даних. 

3. Вирівнювання та редагування послідовностей. 

4. Підбір методу та моделі для побудови. Будова дендрограм.  

5. Статистична достовірність побудови філогенетичних дерев 

(бутстреп-аналіз).  

6. Поняття про інфекції. класифікація та шляхи передачі інфекційних 

хвороб. 

 

ТЕМА 15. Загальна еволюція вірусів різних організмів. Еволюція окремих 

вірусів.............................(6 год.) 

1. Еволюція вірусів рослин, бактеріофагів, вірусів людини та тварин.  

2. Еволюція пріонів.  

3. Еволюція вірусу грипу. 

4. Еволюція вірусу імунодефіциту. 

5. Еволюція вірусу гепатиту В. 

6.  Еволюція вірусів родини Герпесвіріде. 

7. Еволюція вірусу гепатиту С. 

8. Еволюція арбовірусів. 

9. Еволюція коронавірусів. 

10.  Еволюція тобамовірусів. 

11.  Надзвичайні ситуації, пов'язані з біологічними факторами. 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
лаборатор

ні 

самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1 "Природа та походження вірусів» 

1 
Тема 1 Визначення еволюції вірусів. Її предмет, методи 

вивчення, завдання та  досвіт. 
2 - - 

2 
Тема 2 Розвиток еволюційних ідей. 

 
2 - - 

3 
Тема 3 Основні напрями еволюції біосфери. 

 
2 - 2 

4 
Тема 4 Основні напрями еволюції вірусів. Еволюційні 

можливості вірусних геномів.  
2 - - 

5 Тема 5 Природа та походження вірусів. 2 - - 

6 
Тема 6 Молекулярна еволюція. Синтетична гіпотеза 

еволюції. Молекулярна епідеміологія . 
2 - - 

 Модульна контрольна робота 1 
1 

 
  

Змістовий модуль 2 "Молекулярна еволюція вірусів - фактори, рушійні сили та 
механізми " 

7 
Тема 7 Еволюція та її молекулярні фактори. 

 
2 - 2 

8 
Тема 8 Частота виникнення мутацій у вірусів з різним 

типом геному.  
2 - - 

9 
Тема 9 Мінливість вірусних геномів. 

 
2 - - 

10 
Тема 10 Фенотипічний вираз генетичних мутацій 

вірусів. 
2 - - 

11 
Тема 11 Мінливість вірусних геномів як результат 

обміну генетичним матеріалом. 
2 - 2 

12 
Тема 12 Фактори, рушійні сили та механізми  еволюції 

вірусів з різним типом хазяїв . 
2 - - 

 Модульна контрольна робота 2 1   

Змістовий модуль 3 "Філогенія вірусів" 

     

13 
Тема 13 Філогенетичний аналіз вірусів  

 
2 8 - 

14 Тема 14 Побудова філогенетичних дерев  2 9 - 

15 
Тема 15 Загальна еволюція вірусів різних організмів. 

Еволюція окремих вірусів 
3 - 3 

 Підсумкова модульна контрольна робота 1 

 
 

 

 ВСЬОГО годин 34 17 9 



 

Загальний обсяг 108 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Лабораторні – 17 год. 

Самостійна робота - 9 год. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ПРИРОДА ТА ПОХОДЖЕННЯ ВІРУСІВ (12 год.) 

 

Лекція 1. ЕВОЛЮЦІЯ ЯК НАУКА. ВИЗНАЧЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ВІРУСІВ. ЇЇ 

ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.– 2 год. 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке еволюція вірусів? 

2. Чим визначаеться мінливість вірусних геномів? 

Рекомендована література: [1,3,4]. 
 

Лекція 2. РОЗВИТОК ЕВОЛЮЦІЙНИХ ІДЕЙ. ГЕРАКЛІТ, ДЕМОКРІТ, 

ЕМПЕДОКЛ, АРИСТОТЕЛЬ, ЛІННЕЙ, ЛАМАРК – ІХНІ ПОГЛЯДИ НА 

РОВИТОК ЖИВОЇ ПРИРОДИ. ЧАРЛЬЗ ДАРВІН ТА ПЕРША НАУКОВА ТЕОРІЯ 

ЕВОЛЮЦІЇ. СИНТЕТИЧНА ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ. ГІПОТЕЗИ СТВОРЕННЯ. 

ЕВОЛЮЦІЯ БІОСФЕРИ. – 2год. 
Контрольні запитання та завдання  

1. Класичні та сучасні гіпотези еволюції біосфери. 

2. Синтетична теорія еволюції. 

 

Рекомендована література [2,4] 

 

Лекція 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕВОЛЮЦІЇ БІОСФЕРИ. ПАРАЛЕЛЬНА 

ЕВОЛЮЦІЯ. ЕКСПАНСІЯ ЖИТТЯ. УТВОРЕННЯ НОВИХ ВИДІВ.  

СПРЯМОВАНИЙ ХАРАКТЕР ЕВОЛЮЦІЇ. ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ 

ЕВОЛЮЦІЇ– 2 год. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Гіпотеза Опаріна 

2. Гіпотеза панспермії 

 

Контрольні запитання та завдання  
1. Вплив навколишнього середовища на еволюцію вірусів. 

 

Рекомендована література [1,2,9] 

 

Лекція 4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕВОЛЮЦІЇ ВІРУСІВ. ЕВОЛЮЦІЙНІ 

МОЖЛИВОСТІ ВІРУСНИХ ГЕНОМІВ- 2 год. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Мінливість геному.  

2. Віруси, як фактори передачі генетичної інформації. 

3. Еволюційні можливості вірусних геномів. 

4. Швидкість еволюції вірусів. 

Рекомендована література [1,2] 

 

Лекція 5. ПРИРОДА ТА ПОХОДЖЕННЯ ВІРУСІВ.  – 2 ГОД. 



 
Контрольні запитання та завдання 
1. Гіпотези про природу і походження вірусів.   

2. Еволюція вірусів та роль вірусів в еволюції біосфери.  

3. Типи нуклеїнових кислот як носіїв генетичної інформації у вірусів. 

 

Рекомендована література [1,2] 

 

Лекція 6. МОЛЕКУЛЯРНА ЕВОЛЮЦІЯ. СИНТЕТИЧНА ГІПОТЕЗА ЕВОЛЮЦІЇ. 

МОЛЕКУЛЯРНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ. – 2 год 

 

Контрольні запитання та завдання  
1. Фактори еволюції вірусів. 

2. Роль вірусів в еволюції біосфери. 

3.  Гетерогенність популяцій паразита і хазяїна. 

4. Мінливість популяції збудника та хазяїна. 

 

Рекомендована література [1,3] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 МОЛЕКУЛЯРНА ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСІВ - 

ФАКТОРИ, РУШІЙНІ СИЛИ ТА МЕХАНІЗМИ  (12 год.) 

 

Лекція 7. ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЇЇ МОЛЕКУЛЯРНІ ФАКТОРИ. ЗАГАЛЬНІ 

ВЛАСТИВОСТІ МУТАЦІЙ. ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ МУТАЦІЙ. – 2 год 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.)  
1. Типи нуклеїнових кислот у вірусів. 

2. Стратегії реалізації генетичної інформації у вірусів. 

3. Типи мутацій. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Загальні властивості мутацій.  

2. Частота виникнення мутацій.  

3. Комп’ютерне моделювання виникнення мутацій 

Рекомендована література: [5,6]. 

 

Лекція 8. ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ МУТАЦІЙ У ВІРУСІВ З РІЗНИМ ТИПОМ 

ГЕНОМУ. – 2 год 

Контрольні запитання та завдання  

1. Частота виникнення мутацій у РНК та ДНК вмісних вірусів.  

2. Фактори від яких залежить частота виникнення мутацій у вірусів з різним типом 

геному. 

3. Визначення виду вірусів.  



4. Популяції  вірусів як основні одиниці еволюціїйного процесу. 

 

Рекомендована література: [1,5] 

 

Лекція 9. МІНЛИВІСТЬ ВІРУСНИХ ГЕНОМІВ. – 2 год 

Контрольні запитання та завдання  

1. Вказати фактори еволюції вірусів людини та тварин 

2. Обмеження, які визначають еволюцію вірусів 

3. Що таке порог помилки? 

 

 

Рекомендована література: [6] 

 

Лекція 10. ФЕНОТИПІЧНИЙ ВИРАЗ ГЕНЕТИЧНИХ МУТАЦІЙ ВІРУСІВ. – 2 

ГОД. 

Контрольні запитання та завдання  
 

1. Мутації як випадковий та причинний процес. Синонімічні та несинімічні мутації.  

2. Ймовірність мутацій.  

3. Мутагени різної природи, механізм їх дії. 

  

Рекомендована література: [1,6,12] 

 

Лекція 11. МІНЛИВІСТЬ ВІРУСНИХ ГЕНОМІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ОБМІНУ 

ГЕНЕТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ - 2 ГОД. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  
1. Порівнняння частоти мутацій ДАН- РНК- вмісних вірусів та їх хазяїв. 

2. Механізми переносу генетичної інформації вірусами. 

3. Вплив вірусів на еволюцію людини та тварин. 

 

Контрольні запитання та завдання  

1. Рекомбінації.  

2. Загальна, сайтспецифічна, “незаконна” рекомбінація геномів вірусів  

  
Рекомендована література:  [5,11] 

 

Лекція 12. ФАКТОРИ, РУШІЙНІ СИЛИ ТА МЕХАНІЗМИ  ЕВОЛЮЦІЇ 

ВІРУСІВ З РІЗНИМ ТИПОМ ХАЗЯЇВ - 2 ГОД. 

Контрольні запитання та завдання  

1. Фактори, рушійні сили та механізми  еволюції вірусів рослин.  

2. Фактори, рушійні сили та механізми  еволюції вірусів людини та тварин. 



3. Фактори, рушійні сили та механізми  еволюції вірусів бактерій.  

 

Рекомендована література:  [5,11] 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 ФІЛОГЕНІЯ ВІРУСІВ (10 год.) 

 

Лекція 13. ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІРУСІВ – 2 год. 

 
Лабораторна робота 1. Порівняння нуклеотидних та амінокислотних сиквенсів за 

допомогою програми BLAST . – 8 год. 

1. Навички роботи з первинними нуклеотидними та амінокислотними 

послідовностями. 

2. Генбанк, його функції та можливості. 

3. Порівняння нуклеотидних послідовностей даних вірусів з відомими з ген банку. 

4. Порівняння амінокислотних послідовностей даних вірусів з відомими з ген банку. 

5. Програма BLAST- можливості, використання. 

 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке програма BLAST? 

2. Перерахуйте програми для зберігання та редагування послідовностей. 

3. Які програми використовуються для депонування нуклеотидних чи 

амінокислотних послідовностей в GenBank? 

 

Рекомендована література: [2,7,11,12] 

 

Лекція 14. ПОБУДОВА ФІЛОГЕНЕТИЧНИХ ДЕРЕВ. – 2 год. 

 

Лабораторна робота 2. Порівняння та встановлення походження вірусів за 

допомогою програми MEGA 5. – 9 год. 

1. Побудова філогенетичних дерев, та встановлення походження вірусів 

людини. 

2.  Побудова філогенетичних дерев, та встановлення походження вірусів 

рослин. 

3. Побудова філогенетичних дерев, та встановлення походження вірусів тварин. 

4. Побудова філогенетичних дерев, та встановлення походження вірусів 

бактерій. 

 

Контрольні запитання та завдання  

1.     Етапи роботи с первинними послідовностями при побудові філогенетичних 

дерев. 

2. Пошук гомологічних послідовностей в банках даних. 

3. Вирівнювання та редагування послідовностей. 

4. Підбір методу та моделі для побудови. Будова дендрограм.  



5. Статистична достовірність побудови філогенетичних дерев (бутстреп-аналіз).  

 

Рекомендована література: [4,7,8,12]   

 
 

Лекція 15. ЗАГАЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСІВ РІЗНИХ ОРГАНІЗМІВ. 

ЕВОЛЮЦІЯ ОКРЕМИХ ВІРУСІВ. – 2 год. 

 
 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.)  
1. 1. Надзвичайні ситуації, пов'язані з біологічними факторами. 

Контрольні запитання та завдання  
 

1. Еволюція вірусів рослин, бактеріофагів, вірусів людини та тварин.  

2. Еволюція пріонів.  

3. Еволюція вірусу грипу. 

4. Еволюція вірусу імунодефіциту. 

5. Еволюція вірусу гепатиту В. 

6.  Еволюція вірусів родини Герпесвіріде. 

7. Еволюція вірусу гепатиту С. 

8. Еволюція коронавірусів. 

9.  Еволюція тобамовірусів. 

 

Рекомендована література: [4,12]   

 

Лекція 16. ЕВОЛЮЦІЯ АРБОВІРУСІВ – 1 год. 

Контрольні запитання та завдання  
 

1. Механізми еволюції арбовірусів. 

2. Взаємовідносини вірус-резервуар-хазяїн в популяціях арбовірусів. 

3. Вплив навколишнього середовища на еволюцію арбовірусів. 

 

Рекомендована література: [4,12]   

 

 



СИТУАТИВНИЙ ТЕСТ 

 

Тестові завдання 

 

Вибрати правильні відповіді 

1. Еволюція вірусів це: 

а - процес довготривалого історичного розвитку вірусів, який 

визначається змінами їх будови та властивостей.  

б - процес довготривалого історичного розвитку вірусів, який 

визначається змінами їх будови.  

в - процес довготривалого історичного розвитку вірусів, який 

визначається змінами їх властивостей.  

г - процес довготривалого історичного розвитку рибосом, який 

визначається змінами їх будови та властивостей.  

 

2. Мінливість вірусних геномів визначається 

а - -Типом нуклеїнової кислоти вірусів 

б - Типом хазяїна; 

в - механізмами передачі вірусів; 

г - типом патологічного процесу. 

 

3. Основними механізмами еволюції вірусів є 

а - -мутації, рекомбінації та добір; 

б - мутації; 

в - -рекомбінації; 

г - позитивний та негативний добір. 

 

1. Мутації розділяються на 

а - Трансдукції, трансфекції; 

б - Синонімічні, несинонімічні, нонсенс; 

в - Рекомбінації; 

 

2. Частота мінливості ДНК-геномних вірусів визначається 

а - Ферментом зворотня транскриптаза; 

б - Ферментом ДНК-полімераза; 

в - Ферментом РНК-полімераза; 

г - Ферментом протеаза. 

 

3. Частота мінливості РНК-геномних вірусів визначається 

а - Ферментом зворотня транскриптаза; 

б - Ферментом ДНК-полімераза; 

в - Ферментом РНК-полімераза; 

г - Ферментом протеаза. 

 

4. Джерела генетичних змін вірусів рослин 



а - Мутації, рекомбінації та реасортації; 

б - Позитивний добір; 

в - Негативний добір; 

г - Взаємодія з клітиною- хазяїном. 

 

5. На еволюцію вірусів рослин впливають такі еволюційні процеси 

як 

а - Генетичний дрейф та добір; 

б - Структура та розмір популяції; 

в - Фактори оточуючого середовища; 

г - Рослина- господар. 

 

6. Співвідношення несинонімічних та синонімічних мутацій 

(dNS/dS) характеризує  

а - кільність змін в НК, які призводять до змін в закодованому білку; 

б - розмір популяції; 

в - кількість мутантів; 

г - зміни в нуклеотидній послідовності. 

 

10. Генетична стабільність популяцій фітовірусів забезпечується 

а - -суттєвим обмеженням в еволюції вірусних білків; 

б - обмеженням в еволюції капсидних білків; 

в - обмеженням в еволюції нуклеотидних послідовностей; 

г - взаємовідносинами вірус-хазяїн. 

 

7. Основні гіпотези еволюції вірусів бактерій 

а - гіпотези горизонтальної (модульна гіпотеза) та вертикальної 

еволюції бактеріофагів; 

б - гіпотеза молекулярного годинника; 

в - гіпотеза нейтральності; 

г - гіпотеза панспермії. 

 

8. Модулі геномів бактеріофагів це- 

а - Група взаємозамінних генетичних елементів, кожен з яких виконує 

особливу біологічну функцію; 

б - Ділянка ДНК з особливими функціями; 

в - Ділянка РНК з особливими властивостями; 

г - Генетична послідовність, яка кодує визначений білок. 

 

9. При еволюційних дослідженнях бактеріофагів модельними 

обьектами? 

а - бактеріофаг λ і бактеріофаг P22; 

б - бактеріофаг Т4 і бактеріофаг Т2; 

в - бактеріофаг ⱷx 174 та бактеріофаг fd; 

г - бактеріофаг λ і бактеріофаг Т4. 



 

10. Механізми передачі вірусів впливають на еволюцією шляхом: 

а - механізм передачі вірусу опосередковує тип інфекції (гостра, 

хронічна, латентна), що впливає на швидкість еволюції; 

б - віруси еволюціонують шляхом зміни механізму передачі; 

в - Механізм передачі залежить від хазяїна; 

г - Зміна механізму передачі призводить до знищення вірусу. 

 

11. Факторами еволюції вірусів людини та тварин виступають 

а - Структура та чисельність господарів; механізми передачі та 

збереження вірусів в популяціях господарів; вплив цивілізації;  

б - Генетичний дрейф та добір; 

в - Структура та розмір популяції; 

г - Фактори оточуючого середовища; 

 

12. Етапи еволюції вірусів 

а - На першому етапі відбувається утворення генетичної мінливості на 

другому ця мінливість передається з покоління в покоління 

(успадковується) та розповсюджується в популяції; 

б - Зміни в нуклеотидних послідовностях; 

в - Зміни в амінокислотніх послідовностях; 

г - Зміни в антигенних детермінантах вірусів. 

 

13. Обмеження, які визначають еволюцію вірусів 

а - симетрія вірусного капсиду у випадку ікосаедричних вірусів, 

функціонування клітини-господаря, необхідність збереження 

послідовності консенсусу для виживання; 

б - симетрія вірусного капсиду; 

в - клітина-господар; 

г - необхідність збереження послідовності консенсусу для виживання. 

 

14. Порог помилки це  

а - точка балансування між точністю копіювання генетичної інформації 

та рівнем мутацій; 

б - частота нуклеотидних змін в популяції вірусів; 

в - математичний параметр який відображає комплексність інформації, 

яка має підтримуватися в геномі вірусу; 

г - гіпотеза еволюції вірусів. 

 

15. Гіпотеза регресивної еволюції  

а - віруси як вироджені форми внутрішньоклітинних паразитів, які 

прогресивно втрачають свої біосинтетичні здібності;  

б - пояснює еволюцію РНК-вмісних вірусів; 

в - Мають походження з клітин багатоклітинних організмів; 

г - з'явилися з нормальних клітинних нуклеїнових кислот. 



 

16. Гіпотеза паралельної еволюції 

а - Віруси розвивалися паралельно з їхніми господарями, з'явилися з 

нормальних клітинних нуклеїнових кислот (ДНК і/або РНК), які набули 

здатності відтворюватися автономно; 

б - віруси як вироджені форми внутрішньоклітинних паразитів, які 

прогресивно втрачають свої біосинтетичні здібності; 

в - не пояснює походження ДНК та РНК- вмісних вірусів; 

г - Віруси мають походження з дериватів геномів клітин. 

 

17. Гіпотеза “скажених генів” 

а - Віруси мають походження з дериватів геномів клітин; 

б - Не пояснює походження ендогенних ретровірусів та утворення 

плаценти; 

в - Віруси розвивалися паралельно з їхніми господарями, з'явилися з 

нормальних клітинних нуклеїнових кислот (ДНК і/або РНК), які набули 

здатності відтворюватися автономно; 

г - Віруси як вироджені форми внутрішньоклітинних паразитів, які 

прогресивно втрачають свої біосинтетичні здібності. 

 

 

18. Гіпотеза панспермії 

а - Віруси занесені на Землю з інших планет; 

б - Віруси мають походження з дериватів геномів клітин; 

в - Віруси розвивалися паралельно з їхніми господарями, з'явилися з 

нормальних клітинних нуклеїнових кислот (ДНК і/або РНК), які набули 

здатності відтворюватися автономно; 

г - Віруси як вироджені форми внутрішньоклітинних паразитів, які 

прогресивно втрачають свої біосинтетичні здібності. 

 

19. Гіпотеза креаціонізму 

а - Світ, людина та різні форми життя на Землі ( в тому числі і віруси) 

створені вищою, надприродною силою; 

б - Віруси мають походження з дериватів геномів клітин; 

в - Віруси розвивалися паралельно з їхніми господарями, з'явилися з 

нормальних клітинних нуклеїнових кислот (ДНК і/або РНК), які набули 

здатності відтворюватися автономно; 

г - Віруси як вироджені форми внутрішньоклітинних паразитів, які 

прогресивно втрачають свої біосинтетичні здібності. 

 

 

20. Вплив вірусів на еволюцію біосфери 

а - Віруси впливають на еволюцію людини та тварин шляхом  

б - впливу на еволюцію систем та органів людини та тварин (механізми 

імунітету, утворення плаценти); 



в - віруси не впливають на еволюцію людини; 

г - впливу на густоту популяції тварин. 

 

 

24. Механізмами впливу вірусів на геном господаря є 

а - -Рекомбінація, інтеграція в геном, генетична конверсія та 

ретротранспозони; 

б - -Віруси не впливають на геном господаря; 

в - Інсерції та делеції; 

г - -Коньюгація та ділення. 

 

25. Віруси можуть виступати як фактор добору  

а - спричинюячи захворювання та смертність, або ж виступаючи 

носіями генетичної інформації; 

б - -віруси не виступають як фактор добору; 

в - здійснюючи перенос генів навіть між філогенетично віддаленими 

групами організмів; 

г - віруси не впливають на біосферу. 

 

26. Гіпотеза РНК-світу 

а - РНК-вмісні віруси виникли раніше за всі інші живі організми і є 

попередниками LUCA; 

б - Віруси мають походження з дериватів геномів клітин; 

в - Віруси розвивалися паралельно з їхніми господарями, з'явилися з 

нормальних клітинних нуклеїнових кислот (ДНК і/або РНК), які набули 

здатності відтворюватися автономно. 

 

27. Особливі механізми впливу вірусів на бактерії 

а - Лізогенна конверсія; 

б - Трансфекція; 

в - Точкові мутації; 

г - Делеції. 

 

28. Молекулярна еволюції включає 

а - два основні розділи: еволюцію генетичних макромолекул і 

молекулярну філогенію; 

б - тільки фолекулярну філогенію; 

в - тільки філогенетичний аналіз; 

г - тільки еволюцію генетичних макромолекул. 

 

29. Методи молекулярної філогенії це 

а - Дістанційно–матричні методи та дискретні методи; 

б - математичні методи; 

в - -статистичні методи; 

г - вірусологічні методи. 



 

30. Філогенія це 

а - наука, що вивчає закономірності розвитку тваринного й рослинного 

світу; 

б - наука, що вивчає нуклеотидні та амінокислотні послідовності; 

в - Наука, що вивчає взаємовідносини між багатоклітинними 

організмами; 

г - Наука, що вивчає філогенію вірусів. 

 

31. Комп’ютерні програми для вирівнювання послідовностей 

а - Clustal W, Clustal Х, Protein, MUSCLE; 

б - BLAST; 

в - BioEdit; 

г - GZ–gamma. 

 

32. Компютерні програми для філогенетичного аналізу  

а - MEGA, PHYLIP, PALM; 

б - Clustal W, Clustal Х, Protein; 

в - BLAST; 

г - BioEdit. 

 

 

33. Програма BLAST це 

а - Сімейство комп'ютерних програм,призначених для пошуку 

гомологічних білків або нуклеїнових кислот, для яких відома первинна 

структура (послідовність) або її фрагмент; 

б - Програма вирівнювання послідовностей; 

в - Програма для побудови філогенетичних дерев; 

г - Програма аналізу послідовностей. 

 

34. Програми для зберігання та редагування послідовностей 

а - BioEdit, Artemis; 

б - MEGA, PHYLIP, PALM; 

в - Clustal W, Clustal Х, Protein; 

г - BLAST. 

 

 

35. Для депонування нуклеотидних чи амінокислотних послідовностей в 

GenBank використовуються програми 

а - -Sequin, BankIt; 

б - MEGA, PHYLIP, PALM; 

в - Clustal W, Clustal Х, Protein; 

г - BLAST. 

 



36. Дані амінокислотних та нуклеотидних послідовностей для подальшої 

роботи з ними зберігають у форматах 

а - -EMBL/Swissprot, FASTA, GenBank, NEXUS, MEGA, PHYLIP; 

б - Sequin, BankIt; 

в - Clustal W, Clustal Х, Protein; 

г - BLAST. 

 

37. Спеціалізовані банки даних існують 

а - Для небезпечних вірусів людини та тварин, таких як ВІЛ та грип; 

б - Для небезпечних вірусів рослин; 

в - Для небезпечних вірусів бактерій; 

г - Для вірусів архей. 

 

38. На першому етапі роботи в програмі MEGA5 необхідно  

а - завантажити нуклеотидні чи амінокислотні послідовності власні та 

ті, з якими планується порівняння з GenBank; 

б - провести вирівнювання послідовностей; 

в - провести редагування послідовностей; 

г - провести підбір моделі для побудови філогенетичних дерев. 

 

39. Програма MEGA5 для вирівнювання послідовностей використовує такі 

програми як 

а - Clustal W та MUSCLE; 

б - -Sequin, BankIt; 

в - Clustal W, Clustal Х, Protein; 

г - BLAST. 

 

40. В програмі MEGA5 використовуються такі методи для побудови 

філогенетичних дерев як 

а - UPGMA метод, метод найближчих сусідів (NJ), метод максимуму 

правдоподібності (ML), метод максимальної економії (MP), мінімуму 

еволюції (ME); 

б - метод найближчих сусідів (NJ), метод максимуму правдоподібності 

(ML), метод максимальної економії (MP), мінімуму еволюції (ME); 

в - UPGMA метод, метод найближчих сусідів (NJ), метод максимуму 

правдоподібності (ML), метод максимальної економії (MP); 

г - метод максимальної економії (MP), мінімуму еволюції (ME); 

 

41. В програмі MEGA5 встановити походження вірусів допомогою можна 

за допомогою  

а - методів аналізу дискретних при знаків, таких як метод максимуму 

правдоподібності (ML), метод максимальної економії (MP); 

б - дистанційно-матричних методів; 

в - методу максимальної економії (MP), мінімуму еволюції (ME); 

г - UPGMA метод, метод найближчих сусідів (NJ). 



42. В програмі MEGA5 як статистичні методи для оцінки філогенетичних 

дерев використовуються 

а - Метод р-дистанцій; 

б - Бутстреп- аналіз; 

в - Гамма дистанції; 

г - Модель Кімури. 



ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

1 Що таке еволюція вірусів? 

2 Чим визначаеться мінливість вірусних геномів. 

3 Основні механізми еволюції вірусів? 

4 Чим визначається частота мінливості ДНК-геномних вірусів 

5 Чим визначається частота мінливості РНК-геномних вірусів 

6 Джерела генетичних змін вірусів рослин 

7 Які еволюційні процеси мають вплив на еволюцію вірусів рослин 

8 Що характеризує співвідношення dNS/dS 

9 Чим забезпечується генетична стабільність популяцій фітовірусів? 

10 Основні гіпотези еволюції вірусів бактерій 

11 Як пов’язані механізми передачі вірусів з їх еволюцією 

12 Вказати фактори еволюції вірусів людини та тварин 

13 Обмеження, які визначають еволюцію вірусів 

14 Що таке порог помилки? 

15 Гіпотези походження вірусів та їх обґрунтування 

16 Вплив вірусів на еволюцію біосфери 

17 Чи впливають віруси на еволюцію людини та тварин? 

18 Механізми впливу вірусів на геном господаря 

19 Чи можуть виступати віруси як фактор добору? 

20 Гіпотеза РНК-світу 

21 Особливі механізми впливу вірусів на бактерії 

22 Назвати розділи молекулярної еволюціїЯкі ви знаєте методи молекулярної 

філогенії 

23 Дати визначення філогенії 

24 Назвіть комп’ютерні програми для вирівнювання послідовностей 

25 Компютерні програми для філогенетичного аналізу 

26 Що таке програма BLAST? 

27 Перерахуйте програми для зберігання та редагування послідовностей. 

28 Які програми використовуються для депонування нуклеотидних чи 

амінокислотних послідовностей в GenBank? 

29 Що необхідно зробити на першому етапі роботи в програмі MEGA5? 

30 Які методи використовуються для побудови філогенетичних дерев в 

програмі MEGA5? 

31 Які статистичні методи для оцінки філогенетичних дерев 

використовуються в програмі MEGA5? 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

 
1. Що таке еволюція вірусів? 

2. Чим визначаеться мінливість вірусних геномів. 

3. Основні механізми еволюції вірусів? 

4. Чим визначається частота мінливості ДНК-геномних вірусів 

5. Чим визначається частота мінливості РНК-геномних вірусів 

6. Джерела генетичних змін вірусів рослин 

7. Які еволюційні процеси мають вплив на еволюцію вірусів рослин 

8. Що характеризує співвідношення dNS/dS 

9. Чим забезпечується генетична стабільність популяцій фітовірусів? 

10. Основні гіпотези еволюції вірусів бактерій 

11. Як пов’язані механізми передачі вірусів з їх еволюцією 

12. Вказати фактори еволюції вірусів людини та тварин 

13. Обмеження, які визначають еволюцію вірусів 

14. Що таке порог помилки? 

15. Гіпотези походження вірусів та їх обґрунтування 

16. Вплив вірусів на еволюцію біосфери 

17. Чи впливають віруси на еволюцію людини та тварин? 

18. Механізми впливу вірусів на геном господаря 

19. Чи можуть виступати віруси як фактор добору? 

20. Гіпотеза РНК-світу 

21. Особливі механізми впливу вірусів на бактерії 

22. Назвати розділи молекулярної еволюціїЯкі ви знаєте методи молекулярної 

філогенії 

23. Дати визначення філогенії 

24. Назвіть комп’ютерні програми для вирівнювання послідовностей 

25. Компютерні програми для філогенетичного аналізу 

26. Що таке програма BLAST? 

27. Перерахуйте програми для зберігання та редагування послідовностей. 

28. Які програми використовуються для депонування нуклеотидних чи 

амінокислотних послідовностей в GenBank? 

29. Що необхідно зробити на першому етапі роботи в програмі MEGA5? 

30. Які методи використовуються для побудови філогенетичних дерев в 

програмі MEGA5? 

31. Які статистичні методи для оцінки філогенетичних дерев 

використовуються в програмі MEGA5? 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

до спецкурсу 

«Еволюція вірусів» 

 

 

 

Упорядник БУДЗАНІВСЬКА Ірина Геннадіївна 


