
 

 



 



 

ВСТУП 

 

1. 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. 

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 самостійно застосовувати класифікацію вірусів людини та тварин, характеристику 

та таксономічне положення основних ДНК- та РНК- вмісних вірусів, ідентифікацію 

представників різних видів вірусів, знання із загальної вірусології та інших навчальних 

дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач, працювати з науковою та 

науково-методичною літературою.  

3. Володіти елементарними навичками системного аналізу. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Еволюція 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 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. 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 еволюцію та її молекулярні фактори; мінливість 

вірусних геномів; 

2) сформувати у студента вміння побудови філогенетичних дерев, та встановлення 

походження вірусів рослин, людини та тварин, бактерій; 

3) забезпечити досягнення мети, щодо філогенетичного аналізу вірусів, порівняння 

нуклеотидних та амінокислотних сиквенсів за допомогою  різних комп’ютерних програм та 

встановлення походження вірусів. 

 

 

 



 

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

освіти (сьомий 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: 

- ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

 

спеціальних:  

- СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і 

процесів на прикладі різних рівнів організації живого із використанням математичних 

методів й інформаційних технологій. 

-  СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 

-  СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів. 

Додатково спеціальної (фахової, предметної) компетентності за ОП:  
- СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи 

розв’язання науково- теоретичних та прикладних задач біології. 

Додатково за професійно-орієнтованим блоком* «Вірусологія»: 

- СК42. Поглиблене розуміння ролі вірусів людини, тварин, рослин, мікроорганізмів, 

грибів у біосфері. 



 

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 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати та мати уявлення про еволюцію 

вірусів та її молекулярні фактори;  

Лекція, самостійна 

робота 
 

Модульна контрольна 

робота, усні 
відповіді/доповнення,  

іспит 

30 

1.2 Знати про коеволюцію вірусів та 

хазяїв; мінливості вірусів в залежності 

від його генома; 

Лекція, самостійна 

робота 
 

Модульна контрольна 

робота, усні 

відповіді/доповнення,  

іспит 

30 

 Вміти    

2.1 Вміти за нуклеотидними 

послідовностями будувати 

філогенетичні дерева, та 

встановлювати походження вірусів 

рослин, людини та тварин, бактерій; 

Лекція, практична 

робота 

Оцінювання 

виконання 
практичних завдань 

10 

2.2 Вміти за амінокислотними будувати 

філогенетичні дерева, та 

встановлювати походження вірусів 

рослин, людини та тварин, бактерій; 

Лекція, Практична 

робота 

Оцінювання 

виконання 

практичних завдань 

10 

2.3 Вміти проводити філогенетичний 

аналіз вірусів, порівняння 

нуклеотидних та амінокислотних 

сиквенсів за допомогою  різних 

комп’ютерних програм.  

 

Лекція, Практична 

робота 

Оцінювання 

виконання 

практичних завдань 

10 

 Комунікація    

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію. 

Практичні заняття Оцінювання 

виконання 

практичних завдань, 

доповіді/презентації, 

усних 
відповідей/доповнень 

5 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Самостійно вивчати наукову 

літературу проводити обґрунтування 

гіпотез походження вірусів, 

визначення впливу вірусів на 

еволюцію біосфери. 

Самостійна робота реферат 5 

 

 



 

 

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 

ПР02. Використовувати бібліотеки, інформаційні 

бази даних, Інтернет ресурси для пошуку 

необхідної інформації. 

+ +     + 

ПР06. Аналізувати біологічні явища та процеси на 

молекулярному, клітинному, організменному, 

популяційно-видовому та біосферному рівнях з 

точки зору фундаментальних загальнонаукових 

знань, а також за використання спеціальних 

сучасних методів досліджень. 

 + + + +  + 

ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та 

узагальнення отриманих експериментальних даних 

із використанням програмних засобів та сучасних 

інформаційних технологій. 

  + + + +  

ПР18. Моделювати об’єкти і процеси у живих 

організмах та їхніх компонентах із використанням 

математичних методів й інформаційних технологій. 

  + + + +  

ПР20. На основі поглиблених знань з природничих 

наук формувати уявлення про закономірності 

індивідуального та історичного розвитку 

біологічних систем на різних рівнях організації, 

роль системних процесів у їхньому формуванні, 

функціонуванні й пластичності, особливості їхньої 

кооперативної взаємодії, а також про системність 

організації живого.  

+ +    + + 

ПР35. Застосовувати 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: РН 1.1.-1.2; РН 3.1, РН 4.1, —  10 

балів/5 балів.  

4. Практичні роботи: РН2.1 -2.3, РН 3.1.   — 10 балів/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 виконання всіх 

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

ніж 20 балів. 
 

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 та 

здача практичних робіт проводиться упродовж лекційного курсу.  

 

 

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 занять 

 

№ 

п/п 
Назва лекції 

  Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
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 "Природа та походження вірусів» 

1 Тема 1 Основні напрями еволюції біосфери. 2    

2 
Тема 2 Основні напрями еволюції вірусів. 

Еволюційні можливості вірусних геномів.  
4    

3 
Тема 3 Молекулярна еволюція. Синтетична 

гіпотеза еволюції. Молекулярна епідеміологія . 
4    

 
Теми самостійної роботи     

 

1. Гіпотеза Опаріна 

2. Гіпотеза панспермії 

3. Будова ДНК. Мутації. 

4. Гіпотеза «Червоної королеви». 

5. РНК світ. 

   28 

 Модульна контрольна робота 1    2 

 Консультації   4  

 Частина 2 «Молекулярна еволюція вірусів - фактори, рушійні сили та механізми» 

4 
Тема 4 Частота виникнення мутацій у вірусів з 

різним типом геному.  
2    

5 
Тема 5 Мінливість вірусних геномів. 

 
2    

6 
Тема 6 Фенотипічний вираз генетичних мутацій 

вірусів. 
2    

7 
Тема 7 Мінливість вірусних геномів як результат 

обміну генетичним матеріалом. 
2    

8 
Тема 8 Фактори, рушійні сили та механізми  

еволюції вірусів з різним типом хазяїв . 
2    

 Практична робота     

 
Побудова філогенетичних дерев за допомогою 

програми MEGA 11 
 4   

 

Теми самостійної роботи 

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. 

4. Порівняння частоти мутацій ДНК- та РНК- 
вмісних вірусів та їх хазяїв. 

5. Механізми переносу генетичної інформації 

вірусами. 
6. Вплив вірусів на еволюцію людини та тварин. 

   30 



 

 Частина 3 " Філогенія вірусів " 

9 Тема 13 Філогенетичний аналіз вірусів  4    

10 Тема 14 Побудова філогенетичних дерев  4    

 Практична робота     

 
Побудова філогенетичних дерев за допомогою 

програми MEGA 11 
 10   

 

Теми самостійної роботи 

1. Комп’ютерні програми, які застосовуються для 
філогенетичного аналізу вірусів 

2. Підбір методу та моделі для побудови. Будова 

дендрограм.  

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

4. Еволюція вірусів рослин, бактеріофагів, вірусів 

людини та тварин.  
5. Еволюція пріонів.  

  

 

38 

 Модульна контрольна робота2    2 

 Консультації   4  

 ВСЬОГО годин 28 14 8 100 

 

Загальний обсяг  150 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 
Практичні заняття – 14  год. 

Консультації – 8 год. 

Самостійна робота – 100  год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Будзанівська І.Г., Шевченко Т.П., Коротєєва Г.В., Молчанець О.В., Харіна А.В., 

Компанець Т.А., Андрійчук О.М., Шевченко О.В., Кондратюк О.А. Вірусологія. 

Підручник. 309 с. 2019. 

2. Поліщук В.П., Будзанівська І.Г., Шевченко Т.П., Андрійчук О.М., Компанець Т.А., 

Кондратюк О.А., Коротєєва Г.В., Молчанець О.В., Харіна А.В., Шевченко О.В. 

Вірусологія. Навчальний посібник для лабораторних занять. 242с. 2018. 

3. Virus Taxonomy Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of 

Viruses [Electronic resource] / Andrew M.Q. King, Michael J. Adams, Eric B. Carstens, Elliot 

J. Lefkowitz (eds). – Academic Press, 2012. 

4. Flint S. J. Principles of Virology : in 2 vol. – 4th ed. / S. J. Flint et al. –N. Y., 2015. 

5. Moelling K. Viruses more friend than foes / K. Moelling. – World Scientific Publishing Co. 
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