




 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати уявлення аспірантів про віроміку з використанням  

біоінформатичних підходів, умов та механізмів формування еволюційних змін у віромах 

людини та тварин, рослин тощо. Важливе місце відводиться питанням генетики та 

молекулярної біології вірусів як критеріїв та факторів швидкості еволюції, методам 

метагеномного аналізу, взаємодіям вірусів та хазяїв у складі мікробіомів, разом із методами 

аналізу та характеристики геномних та амінокислотних послідовностей вірусів, генетичному 

аналізу вірусних популяцій та динаміки їх змін, методами філогенетичного аналізу та 

побудови філогенетичних дерев. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 
1. Знання теоретичних основ вірусології, молекулярної біології, генетики, біохімії, 

біоінформатики на рівні випускника магістратури за спеціальністю "Біологія". 

2. Вміти самостійно застосовувати  філогенетичного аналізу, аналізу структури 

біомакромолекул, математичної статистики на рівні випускника магістратури за 

спеціальністю "Біологія". 

3.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Віроміка та біоінформатика» є складовою освітньої програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Доктор філософії». Дисципліна є вільним 

вибором студента (вибір блоками). В даному курсі докладно розглянуто сучасні уявлення про 

мікробом взагалі та віром як його складову частину. Окремо розглядається склад вірому 

різних організмів, зокрема людини, тварин, рослин. Приділяється особлива увага вивченню 

взаємовідносин вірусів та їх хазяїв у складі мікробіому та їх роль в формуванні здоров’я 

людини. Отримані знання можуть застосовуватись як у дослідженнях суміжних наук, так і в 

міждисциплінарних проектів та які вимагають знань з даної дисципліни.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати у студента уявлення про віроми і віроміку; мінливість вірусних геномів; 

2) сформувати у студента вміння збірки геномів вірусів, використовуючи дані метагеномного 

аналізу, встановленні рівня помилок; 

3) дати уявлення про сучасні тенденції розуміння ролі вірусів в мета геномах, впливу 

взаємовідносин вірус-хазяін на здоров’я людини. 

 
Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисципліна 

забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральної:  

- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових ціліс-них знань та/або професійної практики 
загальних: 

- .Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

- .Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій  

- Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел  

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

- .Здатність працювати в міжнародному науковому просторі  

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати на сучасному рівні наукові проблеми  

- Прагнення до збереження навколишнього середовища 



 

спеціальних: 
- Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології  

- Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики  

- Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і 

зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями  

- Поглиблене знання за широким колом питань сучасної біології  

- Здатність ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою  
- Здатність розвивати особисте відчуття відповідальності за отримані в ході наукової 

діяльності результати  
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати та мати уявлення про віроми та 

її методи їх дослідження;  

Лекція, самостійна 

робота 
 

Модульна 

котрольна 

робота, тест,, 

правильних 

відповідей, іспит 

30 

1.2 Знати про місце вірусів в складі 

мікробіомів; мінливості вірусів в 

залежності від його генома; 

Лекція, самостійна 

робота 
 

Модульна 

контрольна 

робота,тест, 

правильних 

відповідей, іспит 

30 

 Вміти    

2.1 Вміти за даними метагеномного 

аналізу збирати сиквенси вірусів 

бактерій, рослин, людини та тварин 

Лекція, практична 

робота 

Розв’язок 

ситуаційних задач, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань  

15 

2.2 Вміти за нуклеотидному 

послідовностями будувати 

філогенетичні дерева, та 

встановлювати походження вірусів 

рослин, людини та тварин, бактерій; 

Лекція, Практична 

робота 

Розв’язок 

ситуаційних задач, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань 

15 

 Комунікація    

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію. 

Практичні заняття Оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань, 

доповіді/презента

ції, усних 

відповідей/доповне

нь, 

5 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Самостійно вивчати наукову 

літературу проводити обґрунтування 

гіпотез еволюції вірусів, визначення 

Самостійна робота Ситуаційні задачі, 

тести, 

контрольна із 

5 



 

впливу вірусів на метагеноми та 

еволюцію біосфери. 

відкритими 

відповідями, 

реферат 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 
 

3.1 4.1 

ПР.01.Демонструвати глибоке знання передових 

сучасних концептуальних та методологічних знань в 

галузі науково-дослідницької та/або професійної 

діяльності й на межі предметних галузей знань 

+ + + + + + 

ПР.02.Демонструвати знання в предметній області та 

науково-практичних потребах професії 
+ + + + + + 

ПР.03. Аналізувати самостійно наукові роботи 

провідних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі дослідження 
+ + + + + + 

ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи  біологічних 

досліджень; 
+ + + + + + 

ПР.05. Формулювати та формувати принципи 

наукової комунікації та обміну інформацією + + + + + + 

ПР.17.Виявляти лідерські якості, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за 

визначення новизни наукових досліджень та 

прийняття експертних рішень 
+ + +   + 



 

7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота1: РН 1.1, 1.2, 2.1–2.3 – 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.2, 1.3, 2.1–2.3 – 20 балів/10 балів 

3. Оцінювання виконання практичних робіт: РН 2.1–2.3, 3.1, 4.1 – 20 балів/10балів 

       

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

 Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота, перевіряються усі РН (1.1-

4.1), максимальна кількість балів – 40.  
 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Студент допускається до іспиту лише за умови виконання усіх практичних робіт. Студент не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання практичних робіт і проміжне тестування здійснюється протягом семестру. 

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно.    

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



 

8. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  

Тематичний  план лекцій і лабораторних  занять 

 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1: Поняття вірому 

Лекції: 

1 
Метагеномний аналіз та його застосування при 

дослідженні вірусів. 
3   

2 
Визначення вірому. Склад вірому людити, 

тварин, рослин. 
3   

3 
Проект метагеном людини та його значення в 

розумінні вірому. 
2   

Практичні заняття: 

4 

Збірка сиквенсів вірусів бактерій, рослин, 

людини та тварин за даними метагеномного 

аналізу 

 4  

Самостійна робота: 

6 

1. ДНК- та РНК полімерази- механізм роботи. 

2. Фактори організму людини, які впливають на 

еволюцію вірусів. 

3. Вплив хазяїна та переносників та еволюцію 

вірусів рослин. 

 

  46 

Розділ 2: Роль вірусів в складі мікробіому 

Лекції: 

10 Місце вірусів в метагеномах різних організмів 2   

11 
Фактори, рушійні сили та механізми  еволюції 

вірусів з різним типом хазяїв . 
2   

12 
Взаємовідносини вірус-хазяїн в мета геномі 
людини. 

3   

13 
Роль непатогенних вірусів в підтриманні здоров’я 
людини та при патологіях. 

3   

Самостійна робота: 

16 

1. Порівняння частоти мутацій ДНК- та РНК- 

вмісних вірусів та їх хазяїв. 

2. Механізми переносу генетичної інформації 

вірусами. 

  50 

ВСЬОГО: 18 4 96 

 

 
*За наявності змін до графіку навчального процесу див. Додаток 1 
 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття – 4  год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 96  год. 
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