
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати систему вмінь з методів діагностики, ідентифікації, 

виділення, накопичення, очищення вірусів  та методів молекулярно-біологічних та 

серологічних досліджень вірусів  що дозволяють вирішувати типові задачі діяльності 

бакалавра-біолога за узагальненим об’єктом діяльності "віруси". 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Вірусологія», «Загальна генетика». 

2.Вміти самостійно застосовувати знання з молекулярної біології, біохімії, мікробіології 

та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною літературою. 

3.Володіти елементарними навичками цільового застосування лабораторного 

обладнання та/ або реагентів.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з вірусології» є дисципліною вільного 

вибору студента програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямком 

підготовки «Біологія», за програмою підготовки «Біологія». Вона є базовою дисципліною і 

висвітлює питання практичних навиків роботи з вірусами мікроорганізмів, зокрема 

дослідженню їх біологічних властивостей та методам дослідження антивірусних 

властивостей речовин. Дисципліна формує основні навички роботи з білками та 

нуклеїновими кислотами вірусів, покликана опанувати методи виділення та очистки вірусів 

для молекулярних досліджень та молекулярні методи детекції вірусів рослин. 

Дисципліна узагальнює уявлення студента про основні методи роботи із вірусами, а 

також надає можливість студенту оволодіти навичками планування та проведення 

експериментальних робіт із застосуванням різних методів та методичних прийомів для 

вирішення конкретної науково-практичної задачі, статистичної обробки отриманих даних та 

інтерпретації результатів експерименту. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

- сформувати у студента уявлення про основні методи біологічних досліджень, що 

застосовуються у вірусології для вирішення конкретної науково-практичної задачі; 

- сформувати у студента навички володіння методами та методичними прийомами 

планування та проведення досліджень, а також аналітичної оцінки отриманих 

результатів; 

- сформувати у студента вміння адаптувати сучасні методи біологічних досліджень для 

вирішення конкретної науково-практичної задачі в рамках власного 

експериментального проекту; 

- сформувати уявлення про модельні системи, які використовуються в медичній 

вірусології, фітовірусології та бактеріофагії; 

- навчити планувати вірусологічний експеримент, використовувати відповідні методи 

для досягнення поставленої мети; 

- засвоїти основи серологічних, електронно-мікроскопічних, молекулярно-біологічних 

методів дослідження вірусів; 

- опанувати методи отримання діагностичних сироваток, їх стандартизації та 

сертифікації; 

- дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових 

і прикладних досліджень у вірусології і суміжних з нею науках, для майбутньої 

професійної орієнтації. 

Згідно до вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 

«Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

інтегральної:  

- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 

біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 



 

застосування законів, теорій та методів біологічної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

загальні: 

- ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

- ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

- ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

- ЗК10. Здатність працювати в команді. 

спеціальні (фахові):  

- СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей. 

- СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних 

методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. 

- СК11. Здатність застосовувати відповідні методи для вирішення конкретних 

прикладних задач біології. 

- СК12.4. Знання принципів  біохімічної, біофізичної та молекулярно-біологічної 

структурної організації представників,  що належать до неклітинних форм життя 

(царства Vira). 

- СК13.4. Знання особливостей реалізації генетичної інформації вірусів різних груп.  

- СК14.4. Знання  особливостей  взаємодії  вірусу  і хазяїна на клітинному, тканинному та 

організменному рівнях. 

- СК15.4. Уявлення про роль вірусів у функціонуванні та еволюції живих систем 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 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 

1.1 Знати сфери застосування 

різноманітних методів біологічних 

досліджень та базові принципи їх 

використання. Знати методи виділення 

вірусів. 

Лабораторна робота, 

самостійна робота  

звіт по 

лабораторній 

роботі, контрольна 

із відкритими 

відповідями 

усні 
відповіді/доповнен

ня 

10 

1.2 Знати. методи визначення концентрації 

вірусів на різних модельних системах. 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

звіт по 

лабораторній 

роботі, контрольна 

із відкритими 

відповідями 

10 

1.3 Знати методологічний та методичний 

інструментарій вивчення антигенних 

властивостей вірусів та отримання 

антивірусних сироваток. 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

звіт по 

лабораторній 

роботі, контрольна 

із відкритими 

відповідями 

10 

1.4 Знати методологічний та методичний 

інструментарій вивчення нуклеїнових 

кислот вірусів. 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

звіт по 

лабораторній 

роботі, контрольна 
із відкритими 

відповідями 

10 

2.1 Вміти в лабораторних умовах за 

допомогою практичних довідників та 

пінцета, використовуючи розчин 

формвару та мідну сіточку, 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

звіт по 

лабораторній 

роботі, усні 

відповіді/доповнен

ня 

10 



 

приготувати плівку-підкладинку для 

електронно-мікроскопічних 

досліджень вірусів. 

2.2 В умовах лабораторії, використовуючи 

виділений вірус, набір реактивів та 

лабораторну тварину, отримати 

антитіла до вірусу шляхом імунізації 

тварини вірусом. 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

звіт по 

лабораторній 

роботі, 

15 

2.3 Вміти в лабораторних умовах, 

використовуючи стандартну 

методику, набір реактивів, антитіл та 

обладнання, визначити вірус методом 

імуноферментного аналізу у різних 

модифікаціях. 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

Звіт по 

лабораторній 

роботі 

15 

2.4 Використовуючи трансмісійній 

електронний мікроскоп, в 

лабораторних умовах отримати 

зображення вірусу з приготованого 

препарату. 

Лабораторна робота, 
самостійна робота 

Звіт по 
лабораторній 

роботі 

10 

3.1 Вміти працювати в групі при 

опануванні методів дослідження 

вірусів та аналізу отриманих даних. 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

Звіт по 

лабораторній 

роботі 

10 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР02. Застосовувати сучасні інформаційні технології, програмні 

засоби та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення 

професійної діяльності.  

    + + + +  

ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати 

результати експериментальних досліджень в галузі біології. 

+ + + +      

ПР06. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, екології, 

математики у процесі навчання та забезпечення професійної 

діяльності. 

    + + + +  

ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. 

Уміти проектувати траєкторію професійного росту й особистого 

розвитку, застосовуючи набуті знання. 

    + + + +  

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теоріїі 

закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. 

    + + + +  

ПР09. Дотримуватися положень біологічної етики, правил 

біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та 

професійній діяльності. 

  +  + + + + + 

ПР19. Застосовувати у практичній діяльності методи визначення 

структурних та функціональних характеристик біологічних 

систем на різних рівнях організації. 

 +   + + + + + 

ПР20. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та 

проведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних 

досліджень, у т.ч. математичних методів та програмного 

забезпечення для проведення досліджень, обробки та 

представлення результатів. 

  +  + + + +  

ПР22. Поєднувати навички самостійної та командної роботи 

задля отримання результату з акцентом на доброчесність, 

професійну сумлінність та відповідальність за прийняття 

рішень. 

    + + + +  

ПР25. Вирішувати конкретні прикладні задачі біології 

відповідними методами. 

    + + + +  

ПР27.4. Застосовувати базові знання, уміння й навички для 

виявлення та визначення збудників вірусних хвороб. 

+ +   + + + +  

ПР28.4. Базуючись на відомостях про структурну організацію 

вірусу та особливості взаємодії з клітиною, добирати оптимальні 

методи його виділення, очистки та концентрування. 

+ + +   +   + 

ПР29.4. Застосовувати базові знання, уміння й навички для 

системного аналізу взаємодії вірусу і хазяїна на клітинному, 

тканинному, організменому, популяційному та біосферному 

рівнях. 

+   + +    + 

 

 

 

 



 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

1. Модульна контрольна робота 1 - РН 1.1, 1.2, (блок тем Розділу 1) — 20 балів/10 

балів. 

2. Модульна контрольна робота 2 -  РН 1.3, 1.4, (блок тем Розділу 2 ) — 20 балів/10 

балів. 

3.  Усні відповіді / доповнення: РН1.1, РН 2.1. —  10 балів/5 балів.  

5. Оцінювання виконання лабораторних робіт РН1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1. — 50 

балів/25балів. 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

  Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума всіх форм семестрового оцінювання. 

Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за умови успішного виконання всіх 

лабораторних робіт (по кожній не менше 50% від максимально можливої кількості балів), 

успішного виконання завдань 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 50% правильних 

відповідей). Оцінка виконання лабораторних робіт проводиться упродовж всього курсу. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лабораторних робіт 

з розділів 1 - 2 відповідно. Оцінювання усних відповідей / доповнення, лабораторних занять 

здійснюється протягом семестру.  

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

8. Структура навчальної  дисципліни. 

Тематичний  план лабораторних  занять 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

консуль

тації 

лаборато

рні 
самостійна 

робота* 

Розділ 1 Модельні системи у вірусології 

1 
Тема 1 Об’єкти дослідження та історія розвитку 

методів діагностики та ідентифікації вірусів.  
 6  

2 Тема 2 Методи виділення і очищення вірусів.   6  

3 
Тема 3 Виділення та діагностика вірусів на курячих 

ембріонах. 
 6  

4 
Тема 4 Культура клітин: переваги та недоліки при 

використанні у вірусологічній практиці. 
 6  

5 

Самостійна робота 

Дезінфекція та стерилізація.  

Як і для чого вона здійснюється?  

В чому різниця між асептикою та антисептикою? 

 Характерні прояви симптомів вірусної інфекції на рівні 

організму. Їх діагностичне значення.  

Типові симптоми при вірусних інфекціях людини, 

тварин, рослин та бактерій та їх характеристики.   

Якими методами можливо ідентифікувати вірус у 

вірусовмісному матеріалі, що був отриманий на курячих 

ембріонах? Характеристика вірусів, що викликають 

захворювання птахів. 

  35 

6 
Тема 5 Застосування лабораторних тварин для 

діагностики вірусних інфекцій та накопичення вірусів.  
 12  

7 
Тема 6 Імунізація лабораторних тварин для отримання 

вірусоспецифічної поліклональної антисироватки 
 6  

8 Тема 7 Визначення титру вірусів у РГА  6  

9 
Тема 8 Визначення ефективності набутого 

противірусного імунітету у РГГА 
 12  

9 
Тема 9 Порівняння чутливості різних серологічних 

методів з візуальною оцінкою результатів 
 6  

10 

Самостійна робота 

Спектральні методи дослідження вірусів.  

Титрування вірусів у одношарових культурах клітин. 

Основні методи виявлення та індикації вірусів у 

культурі клітин. Причини виникнення ЦПД.  Способи 

визначення титру. 

  30 

 Контрольна робота 1  2  

Розділ 2 Методи детекції вірусів 

11 

Тема 6 Світлова мікроскопія (фазово-контрастна, 

темнопільна, люмінесцентна та ін.) та її використання у 

діагностиці вірусів. 

 

6  

12 

Тема 7 Специфічна серодіагностика вірусних антигенів у 

тканинах рослин методом імунофлюоресцентної 

мікроскопії 

 

6  



 

13 

Тема 8 Електронна мікроскопія як надійний метод 

ідентифікації вірусів та вивчення їх морфології і 

структури. 

 

6  

14 

Тема 9 Диференціальна серологічна діагностика вірусних 

антигенів у матеріалі методом імуноферментного аналізу 

у модифікації «сендвіч». 

 

12  

15 
Тема 10 Визначення концентрації вірусних антигенів у 

матеріалі методом імуноферментного аналізу. 

 
12  

16 
Тема 11 Визначення титру вірусоспецифічної 

поліклональної антисироватки методом непрямого 

імуноферментного аналізу 

 
12  

17 

Самостійна робота 

Фізичні та геометричні характеристики світла. Методи 

отримання моноклональних антитіл . 

Обраховування розмірів вірусів за електронно-

мікроскопічними зображеннями. 

Специфічність серологічних реакцій. Етапи приготування 

імунних сироваток. Неспецифічні інгібітори 

гемаглютинації. 

 

 52 

18 

Тема 10 Застосування молекулярно-біологічних 

методів (ПЛР, ЛЛР, гібридизація, молекулярні бекони, 

мікроеррей) в діагностиці вірусів. 

 

12  

19 

Тема 11 Клінічна  експрес-діагностика вірусних 

інфекцій (на прикладі вірусу грипу, вірусу 

імунодефіциту людини, цитомегаловірусів). 

 

12  

20 

Самостійна робота 

Типи антитіл. Протективні, вірус-нейтралізуючі 

антитіла. Особливості внутрішньоклітинної локалізації 

вірусів. Методи кон’югації антитіл. 

Основні етапи взаємодії антигена з антитілом. 

Утворення імунних комплексів. 

Дослідження молекулярно-біологічних властивостей 

вірусів за допомогою електрофорезу білку та 

нуклеїнових кислот. 
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 Контрольна робота 2  2  

 Консультації 2   

 ВСЬОГО  2 148 150 

*- за наявності змін до графіку навчального процесу (див. додаток 1) 

 

Загальний обсяг 300 год., в тому числі: 

Лабораторні –148 год. 

Консультації –2 год 

Самостійна робота – 150 год. 
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