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1. Мета дисципліни – сформувати уявлення про основні неспецифічні та специфічні 

фактори стійкості рослин до вірусів, сприйняття та передачу рослинними клітинами 

сигналу про інфікування, молекулярно-генетичні детермінанти вірусостійкості 

рослин та надати науково-теоретичні основи для розуміння принципів отримання 

стійких до вірусів рослин сучасними біотехнологічними методами. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Вірусологія», «Молекулярна біологія», 

«Біотехнологія», «Фізіологія рослин», «Генетика вірусів», «Фітовіруси» та 

«Молекулярна біологія вірусів». 

2. Вміння застосовувати знання та навички в області вірусології та фізіології 

рослин, набуті під час попереднього навчання, проводити пошук та аналіз 

наукової літератури.  

3. Володіння навичками абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна розглядає взаємовідносини рослин-хазяїв та вірусів (стійкість і 

сприйнятливість), висвітлює питання стосовно особливостей механізмів 

сприйнятливості та стійкості рослин до вірусів. В ході вивчення дисципліни 

формується уявлення про неспецифічні та специфічні фактори стійкості, що 

проявляються на різних рівнях організації та різних етапах розвитку вірусної інфекції. 

В навчальній дисципліні розглядаються механізми генетичного контролю стійкості 

рослин до вірусів, закладаються науково-теоретичні основи отримання стійких до 

вірусів рослин сучасними біотехнологічними методами. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Сформувати у здобувача освіти:  

1) чітке уявлення про основні типи взаємовідносин між рослиною (хазяїном) та 

вірусом (патогеном), сприйняття та передачу рослинами сигналу про інфікування 

вірусами та особливості розвитку захисних реакцій рослин на різних рівнях 

організації (клітина, тканина, організм); 

2) чітке розуміння механізмів генетичного контролю стійкості рослин до вірусів;  

3) розуміння стратегій та навички володіння методичними прийомами отримання 

стійких до вірусів рослин сучасними біотехнологічними методами. 

 

Згідно з описом ОПП «Біологія» та відповідно до вимог 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. 

загальних: 

- ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

- ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
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спеціальних (фахових, предметних): 

- СК08. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і 

прикладних досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових 

конференціях та інших заходах. 

- СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи 

розв’язання науково теоретичних та прикладних задач біології. 

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

мікроорганізмів, грибів у біосфері.  

- СК43. Здатність визначати різноманіття форм взаємодії вірусів та клітин на 

різних рівнях організації живого. 

 

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. Основні особливості механізмів 

сприйнятливості та стійкості 

рослин до вірусів, розвитку 

захисних реакцій рослин при 

відсутності у них аналогів 

тваринної системи імунітету. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

оцінювання усних 

відповідей/ 

доповнень 

25 

1.2. Основні неспецифічні та 

специфічні фактори стійкості, 

що проявляються на різних 

рівнях організації та різних 

етапах розвитку вірусної 

інфекції. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

оцінювання усних 

відповідей/ 

доповнень 

25 

1.3. Методичні основи створення 

нових (вірусостійких) форм 

рослин. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота  

Модульна 

контрольна робота, 

оцінювання 

виконання 

практичних завдань, 

усних відповідей/ 

доповнень  

17 

 Вміти    

2.1. Базуючись на особливостях 

перебігу вірусного 

захворювання, виявляти ознаки 

стійкості рослин до певних 

вірусів. 

Лекція, 

лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

оцінювання усних 

відповідей/ 

доповнень 

7 

2.2. Базуючись на набутих знаннях 

про механізми розвитку 

захисних реакцій рослин, за 

особливостями прояву 

визначати рівень організації 

(клітина, тканина, організм) на 

якому реалізується стійкість. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

оцінювання усних 

відповідей/ 

доповнень 

7 

2.3. Застосовуючи теоретичні знання Лекція, Модульна 17 
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щодо механізмів стійкості 

рослин до вірусних інфекцій, 

створювати алгоритми 

отримання вірусостійких 

рослин. 

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

контрольна робота, 

оцінювання 

виконання 

практичних завдань, 

усних відповідей/ 

доповнень 

 Автономність та 

відповідальність 

   

4.1. Орієнтуватися в основних 

теоріях розвитку стійкості 

рослин до вірусних інфекцій; 

проводити пошук та аналіз 

наукової літератури за 

тематикою дисципліни, на базі 

проаналізованих даних обирати 

методи вирішення певної 

дослідницької задачі. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

виконання 

практичних завдань 

2 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 
Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 4.1. 

ПР01. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, 

достатньому для спілкування з професійних питань та презентації 

результатів власних досліджень. 
      + 

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. 

+ +   +   

ПР10. Представляти результати наукової роботи письмово (у 

вигляді звіту, наукових публікацій тощо) та усно (у формі 

доповідей та захисту звіту) з використанням сучасних технологій, 

аргументувати свою позицію в науковій дискусії. 

   +  + + 

ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та 

прикладні задачі біології відповідними методами. 
  + + + +  

ПР35. Застосовувати сучасні спеціалізовані методи дослідження 

вірусів для визначення комплексу властивостей, які 

використовуються як таксономічні критерії для визначення виду. 
+ +      

 



6 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1,1.2  – 30 балів/ 15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.2, 2.1, 2.2 – 30 балів/ 15 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.3, 2.1, 2.3 – 30 балів/ 15 балів 

4. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1 – 2.3 –5 балів / 2,5 бали 

5. Виконання лабораторних та практичних завдань – РН 1.3, 2.1, 2.3, 4.1 –5 балів / 2,5 

бали 
 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Залік виставляється за сумою результатів всіх форм семестрового оцінювання за умови 

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

відповідей), та відпрацювання всіх практичних занять та лабораторних. Позитивну оцінку 

«зараховано» студент отримує, якщо сума позитивно оцінених результатів навчання всіх форм 

семестрового оцінювання (не менше 50% максимально можливої кількості балів) дорівнює або 

перевищує 60 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи проводяться після завершення лекцій з відповідних розділів 

робочої програми курсу. Оцінка усних відповідей, виконання лабораторних та практичних 

завдань проводиться упродовж усього курсу.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

- 

т
и

ч
н

і 

 л
а
б
о
р

а
- 

т
о
р

н
і 

к
о
н

су
л

т

а
ц

ії
 С
Р

 

1.  
Розділ 1. Стійкість рослин до вірусів. 14  4 2 42 

2.  
Тема 1. Особливості механізмів вірусостійкості 

рослин. 
6  4  14 

3.  

Лекція 1. Загальні поняття, що характеризують 

взаємовідносини між хазяїном (рослиною) і патогеном 

(вірусом).  

4       

4.  
Самостійна робота. Особливості поширення вірусів 

по рослинах. 
      6 

5.  Лекція 2. Класифікація типів стійкості. 2   4    

6.  

Самостійна робота. Типи реакції рослин на ураження 

вірусами. Ознаки стійкості рослин до вірусів при 

різних типах реакції. 

      8 

7.  Тема 2. Механізми та фактори стійкості рослин. 8    28 

8.  
Лекція 3. Обмеження проникнення та репродукції 

вірусу. 
2       

9.  

Самостійна робота. Вплив факторів довкілля на 

ефективність механічного зараження рослин. Кількість 

вірусних частинок, необхідних для інфікування 

рослин. 

      4 

10.  
Лекція 4. Обмеження вірусної інфекції на тканинному 

рівні. 
2       

11.  

Самостійна робота. Утворення локальних некрозів у 

надчутливих рослин (запрограмована клітинна 

загибель, цитологічні зміни при некротизації клітин, 

вплив вірусного і рослинного геномів, а також 

факторів довкілля на розвиток локальних некрозів). 

      6 

12.  
Лекція 5. Сприйняття та передача рослинними 

клітинами сигналу про інфікування. 
2       

13.  

Самостійна робота. Вірусні «елісітори», 

вірусспецифічні рецептори, клітинні сигнальні 

системи. 

      8 

14.  
Лекція 6. Синтез захисних речовин, яким притаманна 

противірусна дія. 
2       

15.  
Самостійна робота. Можливі мішені дії 

антифітовірусних речовин. 
      10 

16.  Модульна контрольна робота 1     2   

17.  
Розділ 2. Генетичний контроль стійкості рослин до 

вірусів. 
6   1 14 

18.  
Тема 3. Взаємодія продуктів генів стійкості рослин та 

авірулентності вірусів.  
6    14 
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19.  Лекція 7. R-гени рослин та avr-гени вірусів. 4       

20.  
Самостійна робота. Зміни метаболізму рослин, що 

призводять до розвитку стійкості до патогенів. 
      6 

21.  
Лекція 8. Структура продуктів R-генів та механізми 

функціонування R-білків. 
2       

22.  
Самостійна робота. Скласти перелік ідентифікованих 

R-генів і їхніх продуктів. 
      8 

23.  Модульна контрольна робота 2     1   

24.  
Розділ 3. Біотехнологічні методи конструювання 

вірусостійких рослин. 
8 4  1 24 

25.  
Тема 4. Методи створення нових (вірусостійких) форм 

рослин.  
8 4   24 

26.  
Лекція 9. Отримання вірусостійких форм рослин 

методом клітинної селекції. 
2      

27.  
Самостійна робота. Традиційні способи отримання 

клітин із заданими властивостями. 
     8 

28.  
Лекція 10. Отримання вірусостійких форм рослин 

методом клітинної інженерії. 
2      

29.  

Практична робота 1. Складання схем отримання 

вірусостійких форм рослин методом клітинної 

інженерії. 

  2     

30.  
Самостійна робота. Проблеми міжвидової 

гібридизації рослин. 
     8 

31.  
Лекція 11. Генноінженерне конструювання 

вірусостійких рослин. 
4      

32.  
Самостійна робота. Застосування технології 

рекомбінантних ДНК у рослинній біотехнології. 
     8 

33.  
Практична робота 2. Складання схем отримання 

вірусостійких форм рослин методом генної інженерії 
  2     

34.  Модульна контрольна робота 3     1   

 ВСЬОГО 28 4 4 4 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Семінарські заняття – нема 

Практичні заняття – 4 год. 

Лабораторні заняття – 4 год. 

Тренінги – нема. 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

 

 



9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

 

1. Будзанівська І.Г., Шевченко Т.П., Коротєєва Г.В. та ін. Вірусологія: підручник – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2019. 

2. Курсанова Т.А. Развитие представлений о природе иммунитета растений. – М.: Наука, 1988. 

3. Малиновский В.И. Механизмы устойчивости растений к вирусам. –Владивосток: Дальнаука, 2010. 

4. Лутова Л.А. Биотехнология высших растений. – СПб.: Издательство С.-Петерб. унив., 2010. 

5. Шакирова Ф . М . Неспецифическая устойчивость растений к стрессовым факторам и ее регуляция. - 

Уфа: Гилем, 2001. 

 

Додаткова: 

 

1. Молодченкова О. О., Міщенко Л. Т., Дуніч А. А., Рищакова О. В., Безкровна Л. Я., Фанін Я. 
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