
 

 



 

 



 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати систему здатностей та вмінь з таксономії та 

класифікації вірусів, критеріїв таксономії різних таксонів вірусів та методів які 

використовуються. Розуміння таксономічних категорій вірусів в порівнянні з іншими 

живими об’єктами. Важливе місце відводиться питанням генетики та молекулярної 

біології вірусів як сучасних критеріїв класифікації та таксономії вірусів, методів 

отримання даних для аналізу геному, філогенетичному аналізу. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Вірусологія», «Принципи безпеки у 

вірусологічній лабораторії», «Ідентифікація вірусів», «Генетика вірусів», 

«Основи вірусного канцерогенезу», «Противірусний імунітет», «Віруси людини 

та тварин». 

2. Вміти умовах лабораторії, користуючись наданою інформацією, 

встановлювати таксономічне положення вірусу. За морфологічними 

параметрами та біохімічним складом серед множини біологічних об”єктв 

виявляти представників, що належать до неклітинних форм життя (царства 

Vira). В лабораторних умовах за електронно-мікроскопічним зображенням 

вірусу, використовуючи систему морфологічних ознак,  визначити морфотип 

віріону. В умовах лабораторії, користуючись наданою таксономічною 

інформацією, визначати основні функції вірусспецифічних білків. 

3. Володіти елементарними навичками системного аналізу. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Принципи таксономії  та номенклатури вірусів» є 

складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Магістр». Дисципліна є вільним вибором студента (вибір блоками) за спеціалізацією 

«Вірусологія». 

Дисципліна покликана сформувати систему здатностей та вмінь з 

таксономії та класифікації вірусів, критеріїв таксономії різних таксонів вірусів та 

методів які використовуються. Розуміння таксономічних категорій вірусів в 

порівнянні з іншими живими об’єктами. Важливе місце відводиться питанням 

генетики та молекулярної біології вірусів як сучасних критеріїв класифікації та 

таксономії вірусів, методів отримання даних для аналізу геному, 

філогенетичному аналізу. 

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 систематику, номенклатуру та таксономію 

вірусів; 

 

2) сформувати у студента навички орієнтації у таксономічній різноманітності вірусів; 

3) сформувати у студента здатність використати свої знання та навички 

експериментальної роботи для встановлення таксономічного положення вірусу;  

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (восьмий  рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 

091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 

 

інтегральної:  

- Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

загальної: 

- ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальних: 

- СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з 

використанням сучасних методів та обладнання. 

-  СК44. Поглиблене розуміння закономірностей екологічних та епідеміологічних 

аспектів розвитку вірусних інфекцій.  

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 

підсумко

вій 

оцінці з 

дисциплі

ни 

Ко

д 
Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати підходи до класифікації 

вірусів. Методи визначення 

таксономічного положення 

вірусу. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

котрольна 

робота, тест, 

правильних 

відповідей, 

іспит 

30 

1.2 Знати  характеристику та Лекція, Модульна 30 



 

таксономічне положення 

основних ДНК- та РНК- вмісних 

вірусів.
.
 

самостійна 

робота 

котрольна 

робота, тест, 

правильних 

відповідей, 

іспит 

 Вміти    

2.1 Вміти за морфологічними 

параметрами та біохімічним 

складом серед множини 

біологічних об’єктів виявляти 

представників, що належать до 

неклітинних форм життя 

(царства Vira). 

Лекція,  

лабораторні 

заняття 

Розв’язок 

ситуаційних 

задач, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань 

10 

2.2 Вміти за електронно-

мікроскопічним зображенням 

вірусу, використовуючи систему 

морфологічних ознак,  визначити 

морфотип віріону. 

Лекція,  

лабораторні 

заняття 

Розв’язок 

ситуаційних 

задач, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань 

10 

2.3 Вміти користуючись наданою 

таксономічною інформацією, 

визначати основні функції 

вірусспецифічних білків. 

Лекція,  

лабораторні 

заняття 

Розв’язок 

ситуаційних 

задач, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань, задачі 

10 

 Комунікація    

3.1 Представляти результати 

наукового пошуку у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно 

вести дискусію. 

Лабораторні 

заняття  

Оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань, 

доповіді/презен

тації, усних 

відповідей/допо

внень, 

5 

 Автономність та 

відповідальність 

   

4.1 Самостійно вивчати наукову 

літературу та сайт ICTV та 

відстежувати зміни в таксономії 

Самостійна 

робота 

Ситуаційні 

задачі, тести, 

контрольна із 

5 



 

які базуються на даних 

метагеномного аналізу. 

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 2.3 3.1 4.1 

ПР2. Використовувати бібліотеки, 

інформаційні бази даних, Інтернет ресурси 

для пошуку необхідної інформації. 

+ +    + + 

ПР8. Застосовувати під час проведення 

досліджень знання особливостей розвитку 

сучасної біологічної науки, основні 

методологічні принципи наукового 

дослідження, методологічний і методичний 

інструментарій проведення наукових 

досліджень за спеціалізацією. 

  + + +   

ПР35. Вміти використовувати сучасні 

спеціалізовані методи дослідження вірусів для 

визначення комплексу властивостей, які 

використовуються як таксономічні критерії 

для визначення виду. 

  + + +   

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота - змістовий модуль 1 (ЗМ1) (відкриті питання): РН 1.1.-

1.2 (Блок тем Розділу 1)— 20 балів/10балів. 

2. Модульна контрольна робота - змістовий модуль 2 (ЗМ2) (відкриті питання + тести): 

РН 1.1.-1.2 (Блок тем Розділу 2-3)— 20 балів/10 балів. 

3.  Доповідь (презентація),  усні відповіді/доповнення : РН1.1, 1.2. РН 3.1., РН 4.1. —  

10 балів/5 балів.  

5. Лабораторні роботи  РН 2.1, РН 2.2., РН 2.3., РН 3.1  — 10балів/5 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, 

які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.2. Максимальна кількість 

балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною 

шкалою.  

- умови допуску до підсумкового іспиту: 



 

Обов’язковим для іспиту є успішне написання 2 модульних контрольних робіт 

(по кожній не менше 50% правильних відповідей) та підготовка презентації/доповіді та 

лабораторних  робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав 

менше ніж 20 балів. 

 Організація оцінювання:  

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

2-3 відповідно. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних 

відповідей/доповнень проводиться упродовж лекційного курсу. 
  

7.2 Організація оцінювання:  

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

1 і 2-3 відповідно. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних 

відповідей/доповнень проводиться упродовж лекційного курсу.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

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 
Назва лекції 

  Кількість 

годин 

л
ек

ц
ії

 

л
а
б
о

р
а
т
о

р
н

і 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
ії

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

 Частина 1 " Загальні принципи таксономії та класифікації вірусів» 

1 
Тема 1 Систематика та номенклатура. Порівняння 

таксонів вірусів з іншими організмами 
2 -   

2 Тема 2 Історія вірусної систематики та номенклатури. 2 -   

3 Тема 3 Порядок роботи та структура МКТВ. 4    

4 
Тема 4 Критерії, які використовуються для таксономії 

вірусів.  
4 4   

5 
Тема 5 Основні таксони вірусів. Критерії виділення та 

особливості. 
2    

6 
Тема 6 Класифікація за Балтимором. Порядок 

представлення вірусів у дев’ятому повідомленні МКТВ. 
2 -   

 Теми самостійної роботи     

 

1. Основні таксони рослин, тварин та бактерій та 

порівняння з вірусними таксонами  

2. Історія відкриття вірусів. 

3. Що таке МКТВ (ICTV). 

4. Хто має право вносити таксономічні пропозиції. 

5. Ким і де ратифікуються рішення МКТВ. 

  

 

17 

 Консультації   1  

 контрольна робота 1    2 

 Частина 2 " Таксономія ДНК-вмісних вірусів та вірусів зі стадією 

зворотної транскрипції " 

7 
Тема 7 Класифікація та таксономія родин вірусів з ДНК – 

геномом 
4 -   

8 
Тема 8 Класифікація та таксономія родин вірусів з 

длДНК та РНК зі стадією зворотної транскрипції 
2 4   



 

 

Теми самостійної роботи 

1. Стратегії реалізації генетичної інформації вірусів з 

різним типом геному. 

1. Особливості вірусів, за якими їх відносять до 

порядку Caudovirales.  

2. Характеристика основних родин вірусів порядку 

Caudovirales.  

3. Особливості вірусів, за якими їх відносять до 

порядку Herpesvirales.  

4. Характеристика основних родин вірусів порядку 

Herpesvirales.  

5. Філогенетичні відносини всередині порядку 

Herpesvirales та з іншими вірусами 

  

 

25 

 Частина 3 " Таксономія РНК-вмісних вірусів та неканонічних вірусів " 

9 
Тема 9 Класифікація та таксономія вірусів з РНК -

геномом. 
2 2 

 
 

1

0 

Тема 10 Класифікація та таксономія неканонічних вірусів  
2 2 

 
 

 

Теми самостійної роботи 

1. Встановити таксономічне положення вірусу за 

наданими властивостями, використовуючи 

визначник наведений в повідомленні МКТВ. 

2. Характеристика основних родин вірусів з ол+ та- 

РНК  

3. Філогенетичні відносини вірусів з ол+ та- РНК. 

4. Встановити таксономічне положення вірусу з ДНК 

геномом за наданими властивостями, 

використовуючи визначник наведений в 

повідомленні МКТВ. 

  

 

10 

 

 

8 

 

8 

8 

 Консультації   1  

 Контрольна робота2    2 

 ВСЬОГО годин 26 12 2 80 

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

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Семінари – 0 год. 

Практичні заняття - 0 год. 



 

Лабораторні заняття - 12 год. 

Тренінги - 0 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 80 год. 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/introduction/. 

2. https://viralzone.expasy.org/ 

3. A.J. Cann. Molecular Virology. London, Academic Press, 2001.-395рр. 

4. S.J. Flint et al. Principles of Virology. N-Y, ASM Press, 2000.-579рр. 

5. Virus taxonomy. Eight report of the International Committee on Taxonomy of viruses. 

Ed. By C.M. Fauquet et al- Acad Press.- 2005.- 1259pp. 

6. Virus taxonomy. Seven report of the International Committee on Taxonomy of viruses 

Classification and nomenklature of viruses. Ed. By M.H.V. van Regenmortel- Acad 

Press.- 2000.- 1147pp. 

7. Virus taxonomy. Sixth report of the International Committee on Taxonomy of viruses 

Classification and nomenklature of viruses. Ed. By F.A. Murphy et all.- Springer-

Verlag.- Wien, New York.- 1995.- 586 pp. 

8. Вирусология. Методы. Под ред. Меихи Б.М. М.:Мир, 1988.- 344с. 

9. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нукл. к-т. . М.:Наука, 1985.- 288с. 

 

Додаткові: 

1. https://v-table.com/ 

2. Goldman N. Statistical test of model of DNA substitutions / N. Goldman // J. Mol. 

Evol. – 1993. – № 36. – P. 182–198. 

3. Grantham R. Codon catalog usage and the genome hypothesis / R. Grantham, C. 

Gautier, M. Gouy // Nucleic Acids Res. ¬¬– 1980. – №  8. – P. 49–62. 

4. Jukes T. H. Evolution of protein molecules / T. H. Jukes, C. R. Cantor // Mammalian 

protein metabolism ; [ed. by H. N. Munro]. – New York, USA: Academic Press, 1969. 

– P. 21-123. 

5. Kimura M. A simple method for estimating evolutionary rate of base substitution 

through comparative studies of nucleotide sequences / M.  Kimura // J. Mol. Evol. – 

1980. – № 16. – P. 111–120. 

6. MEGA5: Molecular Evolutionary Genetics Analysis using Maximum Likelihood, 

Evolutionary Distance, and Maximum Parsimony Methods / K. Tamura, D. Peterson, 

N. Peterson [et al.] // Mol. Biol. Evol.  – 2011. – V. 28, № 10. – P. 2731–2739. 

7. Needleman S. B. A general method applicable to the search for similarities in the 

amino acid sequence of two properties / S. B. Needleman, C. D. Wunsch // J. Mol. 

Biol. – 1970. – № 48. – P. 443-453. 

8. Posada D. Selecting the best-fit model of nucleotide substitution / D. Posada, K. A. 

Crandall // Syst. Biol. – № 50. – P. 580–601. 

https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/introduction/
https://viralzone.expasy.org/
http://v-table.com/


 

  

 


