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1. Мета дисципліни – сформувати систему здібностей та вмінь з основ біохімії 

вірусів, ознайомити з будовою, загальними властивостями вірусних білків та 

нуклеїнових кислот, ліпідів та вуглеводів, які  дозволяють зрозуміти їх функції у 

життєвому циклі вірусів. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Біохімія», «Біотехнологія», «Вірусологія», 

«Генетика». 

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

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

3.Володіти елементарними навичками роботи з класифікацією вірусів за 

Балтімором.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Навчальна дисципліна «Біохімія вірусів» є складовою освітньої програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Дисципліна є базовою 

дисципліною, що висвітлює питання біохімічного складу вірусів різних таксономічних 

груп. Характеризує функції основних біохімічних компонентів як складних так і 

простих вірусів. 

 Важливе місце відводиться питанням особливостей будови простих та складних 

вірусів, типам симетрії віріонів, методам та феноменам, відкритим на вірусних білках 

як на моделях та їх застосуванню у сучасній науці. Значна увага приділяється 

аспектам біохімічної взаємодії вірусу і клітини та ролі білків в проникненні вірусу, 

регуляторним та ферментативним властивостям вірусних білків, унікальним 

особливостям біохімічної будови вірусних нуклеїнових кислот як носіїв генетичної 

інформації. 

 Вивчення біохімії вірусів, як основи загальної та молекулярної вірусології, є 

актуальним для розробки ефективних засобів боротьби з вірусними інфекціями на 

різних стадіях життєвого циклу вірусів. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про біохімію вірусів, структурну та функціональну 

різноманітність  їх  компонентів, ознайомити з перспективами розвитку сучасних 

методів вивчення вірусних білків та нуклеїнових кислот; 

2) показати важливість детальної інформації про функціонування біохімічних 

складових віріонів у взаємодії вірус-клітина; 

3) навчитися робити висновки про структурно-функціональний взаємозв»язок 

вірусних компонентів для репродукції вірусів та реалізації генетичної інформації; 

4) опанувати класифікації білків та нуклеїнових кислот вірусів згідно сучасним 

уявленням про них; 

5) дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-

наукових і прикладних досліджень біохімічних компонентів вірусів для майбутньої 

професійної орієнтації 
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Згідно з вимогами 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 вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування 

теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

  

загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 

 

спеціальні (фахові, предметні): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей.  

ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших 

суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології. 

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій 

та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології. 

ФК12.4. Знання принципів біохімічної, біофізичної та молекулярно-біологічної 

структурної організації представників, що належать до неклітинних форм життя 

(царства Vira). 

ФК14.4. Знання особливостей взаємодії вірусу і хазяїна на клітинному, тканинному та 

організменному рівнях.  

ФК15.4. Уявлення про роль вірусів у функціонуванні та еволюції живих систем.  
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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 Біохічний склад простих та складних 

вірусів 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

20 

1.2 Методи дослідження вірусних білків, 

нуклеїнових кислот, ліпідів та 

вуглеводів 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота. іспит  

10 

1.3 Функції вірусних білків (структурна, 

рецепторна, транспортна та 

регуляторна) та посттрансляційна 

модифікація вірусних білків. 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит  

10 

1.4 Різноматність нуклеїнових кислот як 

носіїв генетичної інформації у царстві 

Vira  

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

20 

2.1 Вміти за біохімічним складом серед 

множини біологічних об'єктів виявляти 

представників, що належать до вірусів 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит  

10 

2.2 Для заданого вірусу, використовуючи 

інформацію щодо його біохімічного 

складу, визначити тип віріону, 

механізм реплікації та таксономічне 

положення. 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит  

20 

3.1 Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно так і письмово.  

Самостійна робота Реферат 10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 

ПР03. Використовувати теорії і закони математики, 

фізики, хімії та інших наук для вирішення завдань 

сучасної біології.  
      + 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, 

теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей 
  + +    

ПР07. Демонструвати знання про структурну 

організацію біологічних систем на молекулярному 

рівні організації. 
+ + + + + +  

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові 

знання та сучасні методи експериментальних 

досліджень для вирішення проблемних завдань 

біології. 

+ +   + + + 

ПР24.4. Базуючись на відомостях про структурну 

організацію вірусу та особливості взаємодії з 

клітиною, добирати оптимальні методи його 

виділення, очистки та концентрування 

 +    + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно) (ЗМ1) (тест): РН 1.1.-2.2 (Блок тем Розділу 1-3)— 

50 балів/25 балів. 

2. Реферат РН 3.1 –10 балів/ 5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Загальна підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю якого є іспит, 

визначається як сума балів за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру 

(оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, 

отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота, перевіряються результати навчання 

1.1.-2.2, максимальна кількість балів – 40 за 100-бальною шкалою.  

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є успішне написання 1 модульної контрольної роботи (не менше 50% 

правильних відповідей) та підготовки реферату. Студент не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  

Контрольну модульну роботу 1 студенти виконують  дистанційно. Оцінювання реферату 

здійснюється протягом семесттру. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план лекцій  

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції СР* 
Конс

ульт 

Розділ 1 

1 
Тема 1. Біохімічний склад вірусів  

   

Лекція 1. Аналіз елементарного складу вірусних часточок. Білок і 

нуклеїнова кислота як основні компоненти віріонів. Поняття про 

прості та складні віруси. 

1   

Самостійна робота Описати структурні та неструктурні білки 

вірусів родин Adenoviridae, Arenaviridae, Tospoviridae, 

Coronaviridae, Flaviviridae, Hepadnaviridae, Herpesviridae, 

Orthomyxoviridae, 

 6  

Лекція 2. Амінокислотний склад вірусних білків. Зв’язок між 

фізичними, хімічними та біологічними властивостями вірусних 

білків 

 

1 

  

Самостійна робота Описати структурні та неструктурні білки 

вірусів родин Papillomaviridae, Paramyxoviridae, Parvoviridae, 

Picornaviridae, Polyomaviridae, Poxviridae, Reoviridae, Retroviridae, 

Rhabdoviridae,Togaviridae. 

 8  

Лекція 3. Ліпіди як обов’язкова складова частина складних 

вірусів.Вуглеводи та глікопротеїди віріоні 

1   

Самостійна робота Роль ліпідів в початкових та кінцевих етапах 

репродукції складних вірусів. 
 8  

2 
Тема 2. Методи вивчення біохімічного складу вірусів 

   

Лекція 4. Методи вивчення структурних та неструктурних  

компонентів вірусів   

0,5   

Самостійна робота Типи кінцевих ділянок вірусних нуклеїнових 

кислот у представників родин Adenoviridae, Arenaviridae, 

Bunyaviridae, Coronaviridae, Flaviviridae, Hepadnaviridae, 

Herpesviridae, Orthomyxoviridae, Papillomaviridae, Paramyxoviridae, 

Parvoviridae, Picornaviridae, Polyomaviridae, Poxviridae, Reoviridae, 

Retroviridae, Rhabdoviridae,Togaviridae. 

 8  

Лекція 5. Методи вивчення первинної структури білків та 

нуклеїнових килот 

0,5   

Самостійна робота Порівняти різні методи вивчення структурних 

компонентів вірусів. 

 8  

 Контрольна робота 1    

 

3 Тема 3. Функції вірусних білків    

Лекція 6. Функції структурних та регуляторних вірусних білків. 

Вірусні ферменти та їх роль на різних етапах інфекційного процесу. 

0,5   

Самостійна робота Описати біохімічні властивості рецепторів 

вірусів представників родин Adenoviridae, Arenaviridae, 

Tospoviridae, Coronaviridae, Flaviviridae, Hepadnaviridae, 

Herpesviridae, Orthomyxoviridae, Papillomaviridae, Paramyxoviridae, 

 8  



9 

 

Parvoviridae, Picornaviridae, Polyomaviridae, Poxviridae, Reoviridae, 

Retroviridae, Rhabdoviridae,Togaviridae. 

Лекція 7. Посттрансляційна модифікація вірусних білків.  0,5   

Самостійна робота Описати транспортні білки вірусів 

представників родин Adenoviridae, Arenaviridae, Tospoviridae, 

Coronaviridae, Flaviviridae, Hepadnaviridae, Herpesviridae, 

Orthomyxoviridae, Papillomaviridae, Paramyxoviridae, Parvoviridae, 

Picornaviridae, Polyomaviridae, Poxviridae, Reoviridae, Retroviridae, 

Rhabdoviridae,Togaviridae. 

 8  

Лекція 8. Біохімія морфогенезу простих та складних вірусів. 

Біохімічні процеси виходу вірусів з клітини. 

0,5   

Самостійна робота Описати вірусні протеази, їх будову та функції 

у представників родин Adenoviridae, Arenaviridae, Tospoviridae, 

Coronaviridae, Flaviviridae, Hepadnaviridae, Herpesviridae, 

Orthomyxoviridae, Papillomaviridae, Paramyxoviridae, Parvoviridae, 

Picornaviridae, Polyomaviridae, Poxviridae, Reoviridae, Retroviridae, 

Rhabdoviridae,Togaviridae. 

 10  

4 Тема 4. Біохімія нуклеїнових кислот вірусів    

Лекція 9. Особливості біохімічного складу нуклеїнових кислот 

вірусів. Просторова організація вірусних геномів. Типи кінцевих 

ділянок вірусних нуклеїнових кислот. 

0,5   

Самостійна робота Типи кінцевих ділянок вірусних нуклеїнових 

кислот у представників родин Adenoviridae, Arenaviridae, 

Tospoviridae. 

 8  

Самостійна робота Типи кінцевих ділянок вірусних нуклеїнових 

кислот у представників родин Coronaviridae, Flaviviridae, 

Hepadnaviridae, Herpesviridae, Orthomyxoviridae, Papillomaviridae, 

Paramyxoviridae. 

 10  

 Консультації   2 

 ВСЬОГО 6 82 2 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації – 2 год 

Самостійна робота – 82 год. 

 

 



9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

 

1. Будзанівська І.Г. та ін.  Вірусологія.-К., Київський університет, 2020.-347с. 

2. Structure and Physics of Viruses: An Integrated Textbook (Subcellular Biochemistry 68) 2013th 

Edition, Kindle Edition.- Springer; 2013th Edition (June 4, 2013).- 747p. 

3. Virus Protein and Nucleoprotein Complexes (Subcellular Biochemistry Book 88) 1st ed. 2018 

Edition, Kindle Edition- Springer; 1st ed. 2018 Edition.- 442p. 

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

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

Academic Press, 2007. -344 P. 

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

7. Flint S.J., Enquist L.W., Krug R. M. Et al. Princirles of virology: molecular biology, pathogenesis, 

and control.- Washington, D.C.:ASM Press.- 2000. 

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. T. Shevchenko, O. Tymchyshyn, I. Kosenko, I. Budzanivska, O. Shevchenko, V. Polishchuk. 

Molecular characterization and phylogenetic analysis of Ukrainian isolates of Cucumber mosaic 

virus based on the partial sequences of three genes. Biopolymers and Cell. 2018;34(1):32-40. 

2. Snihur H., Shevchenko T., Sherevera K., Budzanivska I., Shevchenko O. (2019) First report of 
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