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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати систему здатностей та вмінь з основ дослідження вірусів 

архей, мікоплазм та ціанобактерій, їх життєвого циклу, особливостей взаємодії з чутливими 

господарями.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.  Знати класифікацію вірусів за Балтімором, структуру простих та складних вірусів, молекулярні 
особливості репродукції вірусів та загальні механізми їх адсорбції, загальні етапи літичного та 

лізогенного розвитку вірусів. 

2.  Вміти за морфологічними параметрами та біохімічним складом серед множини біологічних 
об'єктів виявляти представників, що належать до неклітинних форм життя (царства Vira);в 

лабораторних умовах на чутливій тест-культурі визначати титр вірусу методом Грація та 

Аппельмана, застосовувати метод електронної-мікроскопії для визначення  морфології та розміру 

вірусу. 

3.  Володіти елементарними навичками роботи з вірусами у стерильних умовах, навичками роботи з 
бактеріальною культурою клітин як в рідкому так і на твердому середовищах. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна є складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього 

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

«Вірусологія». Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання особливостей та 

різноманіття вірусів архей, мікоплазм та ціанобактерій, методів їх досліджень. Дисципліна 

покликана узагальнити уявлення студента про основні методи роботи із вірусами прокаріотів. 

Сформувати систему здатностей та вмінь з особливостей взаємодії з чутливими господарями.  

4. Завдання (навчальні цілі) 

1. Сформувати у студента здатність проводити системний аналіз комплексу властивостей вірусів 

архей, мікоплазм та ціанобактерій, які використовуються як таксономічні критерії для 

визначення виду вірусів.  

2. Вміти модифікувати та адаптувати вихідні протоколи методів для вивчення життєвих циклів 

вірусів архей, мікоплазм та ціанобактерій.  

3. Керуючись інформацією про структуру та життєвий цикл певних вірусів, користуючись 

стандартними методиками, вміти розробити схему експерименту з детекції вірусів архей, 

мікоплазм та ціанобактерій.  

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.  

загальних: 

- ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

- ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

- ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

- ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 

спеціальних (фахових, предметних):  

- СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 
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- СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 

- СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи 

розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

- 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 Знати систематику, номенклатуру 

вірусів архей, мікоплазм та 

ціанобактерій і методи їх 

досліджень 

Лекція 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

доповіді/презента

ції, усних 

відповідей/доповне

нь, іспит 

20 

1.2 Знати характеристику життєвих 

циклів вірусів архей, мікоплазм та 

ціанобактерій  

Лекція 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 
оцінювання 

доповіді/презента

ції, усних 

відповідей/доповне

нь, іспит 

20 

1.3 Знати практичне значення вірусів 

прокаріотів та механізми стійкості 

прокаріотів до вірусів. 

Лекція 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

доповіді/презента

ції, усних 

відповідей/доповне
нь, іспит 

20 

 Вміти    

2.1 Вміти модифікувати та адаптувати 

вихідні протоколи методів для 

вивчення життєвих циклів вірусів 

архей, мікоплазм та ціанобактерій.  

Лекція,  

практичні заняття 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань 

10 

2.2 Користуючись стандартними 

методиками, вміти розробити схему 

експерименту з детекції вірусів архей, 

мікоплазм та ціанобактерій.  

Лекція,  
практичні заняття 

Модульна 
контрольна 

робота, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань  

10 

 Комунікація    

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

Практичні заняття доповіді/презента
ції, усних 

відповідей/доповне

10 
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використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію. 

нь, 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію про віруси архей, 

мікоплазм та ціанобактерій  

Самостійна робота Оцінювання 

презентації/ 

доповіді 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР04. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, 

генерувати та оцінювати ідеї. 
+  + +   + 

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. 

 +    +  

ПР12. Використовувати інноваційні підходи для 

розв’язання складних задач біології за невизначених 

умов і вимог. 

+  +  +   

ПР17. Застосовувати сучасні технології навчання 

для викладання спеціальних дисциплін. 

 +    + + 

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. Вміти використовувати 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; 2.1– 20 балів/ 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.2,1.3, 2.2– 20 балів/ 10 балів 

3. Презентації / доповіді, усні відповіді: РН 1.1-1.3 та РН 3.1, 4.1 —  10 балів/5 балів.  

4.Практичні роботи  РН 2.1-2.2; 3.1— 10 балів/5 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту  

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються під час проведення іспиту є РН 1.1-1.3. Максимальна кількість балів, яка може бути 

отримана здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є успішне написання 2 модульних контрольних робіт, по 

кожній не менше 50% правильних відповідей та лише за умови успішного виконання всіх практичних 

завдань. Оцінка реферату проводиться упродовж лекційного курсу. Здобувач освіти 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 відповідно. 

Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень та виконання всіх 

практичних завдань проводиться упродовж курсу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



 

 

7 

8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний  план лекцій та практичних занять 

 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
консул

ьтації 

практи
чна 

робота 

самостій
на 

робота 

Розділ 1 Історичні аспекти вчення про віруси архей, мікоплазм та ціанобактерій 

1 
Тема 1. Основні етапи розвитку вчення про віруси 

архей, мікоплазм та ціанобактерій.  
2    

2 
Самостійна робота. Охарактеризувати хазяїв 

вірусів архей 
   10 

3 
Тема 2. Сучасна класифікація вірусів архей, 

мікоплазм та ціанобактерій.  
4    

4 
Практичне заняття 1. Виділення вірусів 

прокаріотів з оточуючого середовища 
  4  

5 
Самостійна робота. Охарактеризувати хазяїв 

вірусів мікоплазм та ціанобактерій 
   10 

6 
Тема 3. Принципи структурної організації архей, 

мікоплазм та ціанобактерій та методи їх вивчення. 
4    

7 
Самостійна робота. Порівняти між собою методи 

вивчення вірусів архей та мікоплазм 
   10 

8 
Практичне заняття 2. Вивчення морфології вірусів 

архей, мікоплазм та ціанобактерій. 
  2  

9 

Практичне заняття 3. Розробка схеми 

експерименту з детекції вірусів архей, мікоплазм та 

ціанобактерій. 

  2  

10 

Самостійна робота. Порівняти між собою 

діагностичні молекулярні маркери вивчення вірусів 

архей, мікоплазм та ціанобактерій. 

   10 

11 Контрольна робота 1 1    

Розділ 2 Характеристика життєвих циклів вірусів архей, мікоплазм та ціанобактерій 

12 
Тема 4. Етапи життєвих циклів вірусів архей, їх 

характеристика та значення   
2    

13 

Самостійна робота Порівняти між собою клітинну 

стінку бактерій та архей. Порівняти літичні та 

лізагенні цикли розвитку вірусів прокаріотів. 

Порівняння різних методів визначення титрів вірусів 

прокаріотів 

   5 

14 

Пактичне заняття 4. Вивчення основних 

параметрів інфекційного процесу вірусів архей, 

мікоплазм та ціанобактерій. 

  2  

15 
Самостійна робота Джерела виділення архей, 

особливості вірусів архей. 
   5 

16 

Тема 5. Загальна характеристика ціанобактерій. 

Таксономія та морфотипи ціанофагів. Віруси 

прісноводних ціанобактерій. Особливості життєвого 

циклу ціанофагів морських ціанобактерій. 

4    
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17 
Пактичне заняття 5. Методи вивчення вірусів 

ціанобактерій 
  2  

18 
Тема 6 Загальна характеристика вірусів мікоплазм 

та архей 
2    

19 
Самостійна робота Особливість синтетичних 

процесів у архей 
   5 

20 
Самостійна робота Характеристика мікоплазм 

патогенних для людини та тварин 
   5 

21 
Тема 7. Практичне значення вірусів архей, 

мікоплазм та ціанобактерій. 
2    

22 

Самостійна робота Антибактеріальні препарати на 

основі вірусів прокаріотів. Застосування вірусів 

прокаріотів у біотехнології та медицині 

   10 

23 

Тема 8 Поняття фагостійкості та імунності 

прокаріотів до вірусів. Стійкість прокаріотів з 

використання систем CRISPR/Cas.   
2    

24 

Самостійна робота Порівняння механізмів 

стійкості до вірусів у прокаріотів та рослин. 

Практичне значення CRISPR/Cas та RM систем 

   10 

25 Контрольна робота 2 1    

26 Консультації  4   

27 ВСЬОГО  24 4 12 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 24 год. 

Практичні заняття– 12 год. 

Самостійна робота - 80 год.  

Консультації - 4 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г.Поліщук В.П.Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій. –К: ЦОП 

«Глобус».-2013.-148с. 

2. Поліщук В.П., Будзанівська І. Г., Шевченко Т.П. та ін. Вірусологія. Навчальний посібник для 

лабораторних занять.- К.:ТОВ "Центр поліграфії "КОМПРИНТ", 2017р.-262c 

3. Acheson N.H. Fundamentals of molecular virology.- John Wiley & Sons.- 2007.- 432pp 

4. Bacteriophage: Genetics and Molecular Biology. Eds.: McGrath S., van Sinderen D. -Caister Academic 

Press, 2007. -344 P. 

5. Calendar R.L. The Bacteriophages.-Oxford University press.-2006.-757pp. 

6. Cann A.J. Principles of Molecular Virology. –Academic Press, London, 2001. – 234 p. 

7. Kutter E., Sulakvelidze A.Bacteriophages: Biology and Applications.- CRC Press.- 2004.- 528pp. 

8. Miller E.S., Kutter E., Mosig G. et al. Bacteriophage T4 genome // Microbiology and molecular biology 

reviews.-2003.- P.86-156. 

9. Virus taxonomy: Classification and Nomenclature of Viruses: Ninth report of the International 

Committee on Taxonomy of Viruses /[A. King, M. Adams, E. Lefkowitz et all.] – London: Academic 

Press, 2012. – 1327p. 

 

Додаткова: 

1. Менджул И.И. Бактериофаги сине-зеленых водорослей.-Киев, 1978. 
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