
 



 

 



 

ВСТУП 
Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про принципи біологічної безпеки у 

вірусологічній лабораторії та організацію сучасної вірусологічної лабораторії. Сформувати 

теоретичні знання, уміння та практичні навички спрямованих на засвоєння основних сучасних 

понять про наявні джерела біологічної небезпеки, як природного, так і штучного походження; 

розроблення науково обґрунтованих заходів, які спрямовані на попередження чи зменшення впливу 

біологічних та/або інших шкідливих факторів, джерелом яких є об’єкти біологічного походження, як 

безпосередньо на організм людини, так і опосередковано – шляхом впливу на навколишнє 

середовище. 

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Опанування правилами біологічної безпеки роботи в лабораторіях, на яких базуються 

принципи організації сучасної вірусологічної лабораторії.  

2. Знання сучасних принципів біологічної безпеки в лабораторних умовах. 

3. Знання рівнів біологічної безпеки лабораторій за міжнародними критеріями. 

4. Вміння застосовувати підходи до забезпечення біологічної безпеки у вірусологічній 

лабораторії. 

5. Вміння використовувати у професійній діяльності концептуальні підходи щодо забезпечення 

біологічної безпеки. 

6. Володіти елементарними навичками цільового застосування визначення понять біоризик, 

біозахист, біобезпека, система управління біоризиками.  

7. Володіти біоетичними підходами у професійній діяльності вірусолога; санітарно-

епідемічними правилами роботи у вірусологічній лабораторії.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна “Принципи біологічної безпеки у вірусологічній лабораторії”  є 

складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». 

Викладання даної дисципліни спрямовано на опанування студентами основних питань 

біобезпеки у вірусологічній лабораторії. Важливим є формування у майбутніх фахівців розуміння 

принципів прогнозування біоризиків і біозагроз при роботі з вірусологічними об’єктами, правила 

техніки безпеки у вірусологічній лабораторії, сучасні принципи біологічної безпеки в лабораторних 

умовах, основи національної безпеки України, Конвенція про заборону біологічної зброї у системі 

заходів щодо нерозповсюдження зброї масового знищення. Детально розглядаються фактори, що 

впливають на ризики, та визначення ймовірності та наслідків, які впливають на ризики, категорії 

контрольних заходів, принципи, технології та практики, які впроваджуються для попередження 

ненавмисного вивільнення та розповсюдження патогенів та токсинів, оцінка рівня біологічного 

ризику.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 

- сформувати систему здатностей та вмінь з основ принципів прогнозування біоризиків і біозагроз 

при роботі з вірусологічними об’єктами; 

- сформувати у студента вміння володіння правилами роботи у вірусологічній лабораторії; 

- сформувати у студента уявлення про сучасну класифікацію збудників за ступенем біологічної 

небезпеки; 

- здатність застосовувати знання по визначенню ймовірності та наслідків, які впливають на ризики, 

категорії контрольних заходів, принципи, технології та практики; 

- здатність застосовувати знання для попередження ненавмисного вивільнення та розповсюдження 

патогенів та токсинів; 

- здатність до оцінки рівня біологічного ризику. 

 



 

Згідно до вимог проекту 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 розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування законів, 

теорій та методів біологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

загальної: 

- ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

- ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

- ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

спеціальних (фахових, предметних):  

СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей. 

СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних 

методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. 

СК11. Здатність застосовувати відповідні методи для вирішення конкретних прикладних 

задач біології. 

СК14.4. Знання особливостей взаємодії вірусу і хазяїна на клітинному, тканинному та 

організменному рівнях. 

 

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 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

Знати 

1.1 Знати основні джерела біологічної 

небезпеки; значення понять біоризик, 

біозахист, біобезпека, система 

управління біоризиками. 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

20 

1.2 Знати переваги та обмеження кожного 

з типів заходів зі зниження біоризику; 

підходи до забезпечення біологічної 

безпеки у вірусології. 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

20 

Вміти 

2.1 Використовувати модель ОЗВ 

(Оцінка, Зниження, Виконання) як 

найпростішу модель контролю над 

біоризиками. 

Лекція, самостійна 

робота  

 

Модульна 

контрольна 

робота 

10 

2.2 Вміти оцінювати рівень ризику у 

сфері біозахисту та біобезпеки. 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

20 

2.3 Вміти використовувати у професійній 

діяльності концептуальні підходи 

щодо забезпечення біологічної 

безпеки. 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

10 



 

Комунікація 

3.1 Формувати рекомендації щодо оцінки 

рівня ризику у сфері біозахисту та 

біобезпеки. Визначати відносний 

рівень ризику, який виникає при 

наявності певного виду діяльності, та 

прийняття рішень для попередження 

та зменшення ризиків. 

самостійна робота проект 20 

 

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 

ПР01. Розуміти соціальні та економічні наслідки впровадження новітніх розробок 

у галузі біології у професійній діяльності. 
+ +     

ПР05. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних біологічних 

проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення 
  + + +  

ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти проектувати 

траєкторію професійного росту й особистого розвитку, застосовуючи набуті 

знання. 
    + + 

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі 

біологічних наук і на межі предметних галузей.  
+ +  + +  

ПР09. Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і 

біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності. 
  + + + + 

 

 



 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1(дистанційно):  – РН 1.1; 1.2., 2.1, 2.2  – 30 балів/ 15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 2.2, 2.3 – 30 балів/ 15 балів 

3. Проект по заданій темі: РН 3.1 – 40 балів/ 20 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

  Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума балів за всіма успішно оціненими 

результатами навчання (дистанційно та під час проведення аудиторних занять; оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються). Позитивну оцінку за залік 

(зараховано) студент отримує лише за умови виконання проекту та написання всіх модульних 

контрольних робіт.  

 

7.2 Організація оцінювання:  
Оцінювання модульної контрольної роботи 1 проводиться дистанційно, модульна контрольна 

робота 2 – після завершення лекційного курсу. Оцінювання підготовлених проектів проводиться 

упродовж лекційного курсу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

      
 



 

8. Структура  навчальної  дисципліни. 

Тематичний  план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції консультації 
Самостійна 

робота* 

Розділ 1 Загальні принципи біологічної безпеки у вірусологічній лабораторії 

1 

Тема 1 Організація сучасної вірусологічної 

лабораторії та процесів, сучасні методи та 

методичні прийоми планування, проведення 

облаштування сучасних лабораторій у 

вірусологічній галузі. 

2   

2 

Самостійна робота. Опрацювати матеріал за 

відповідними темами: Основні джерела 

біологічної небезпеки. Значення підприємств, 

що виробляють біопрепарати у біологічній 

безпеці України. Організація і обладнання 

вірусологічних лабораторій. Правила техніки 

безпеки у вірусологічній лабораторії. 

  20 

3 
Тема 2 Визначення біоризиків і біозагроз при 

роботі з вірусологічними об’єктами.  
2   

4 Контрольна робота 1   1 

5 

Самостійна робота. Опрацювати матеріал за 

відповідними темами: Організація й обладнання 

вірусологічної лабораторії. Види боксів 

вірусологічної лабораторії. Підходи до 

забезпечення біобезпеки в Україні. Категорії 

інформації, необхідні для оцінки біоризику. 

  30 

6 

Тема 5 Принципи організації сучасних 

вірусологічних лабораторій. Базові принципи 

основних біологічних методів. 

2   

7 

Самостійна робота. Опрацювати матеріал за 

відповідними темами: Застосування профільного 

лабораторного обладнання та/або реагенти для 

проведення експериментального дослідження у 

вірусологчній галузі з метою вирішення 

конкретної науково-практичної задачі. Принцип 

обережності та «побоювання надмірного 

перестраховування». Прийняття рішень в рамках 

дилеми подвійного використання. 

  30 

8 Контрольна робота 2   2 

9 ВСЬОГО 6 1 83 
*
За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1. 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Семінари – 0 год. 

Практичні заняття - 0 год. 

Лабораторні заняття - 0 год. 

Тренінги - 0 год. 

Консультації - 1 год. 

Самостійна робота - 83 год. 



 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна:  

 

1. Вірусологія: підручник / І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко, Г.В. Коротєєва, О.В. Молчанець, 

А.В. Харіна, Т.А. Компанець, О.М. Андрійчук, О.В. Шевченко, О.А. Кондратюк. – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2019. – 351 с. 

2. Андрійчук О.М. Методичні вказівки до дисципліни «Віруси і біобезпека». 2017 с. 25 

3. Андрійчук О.М., Коротєєва Г.В., Молчанець О.В., Харіна А.В. Вірусні інфекції людини та 

тварин: епідеміологія, патогенез, особливості противірусного імунітету, терапія та 

профілактика / КНУ імені Тараса Шевченка ВПЦ «Київський університет»,  2014 .  

4. Вірусологія. Навчальний посібник для лабораторних занять / В.П. Поліщук, І.Г. 

Будзанівська, Т.П. Шевченко, О.М. Андрійчук, Т.А. Компанець, О.А. Кондратюк, Г.В. 

Коротєєва, О.В. Молчанець, А.В. Харіна, О.В. Шевченко. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 242 

с. 

5. Запобігання біологічним загрозам: що Ви можете зробити. Саймон Уітсбі, Татьяна 

Новосьолова, Джеральд Вальтер, Малкольм Дандо. Посібник з питань біологічного захисту та 

як їх вирішувати. 2015. - с. 328.  

6. Біобезпека та біозахист у біологічних лабораторіях 1-го та 2-го рівнів безпеки. Монографія. 

В.М. Голубнича, М.В. Погорєлов, В.В. Корнієнко. Суми: Сумський державний університет, 

2016. –123 c. 

7. Відповідальні медико-біологічні дослідження в глобальній безпеці системи охорони здоров’я. 

Методичний документ. Всесвітня організація охорони здоров'я, 2010. 

8. Biosafety, Biosecurity and Prevention of Diseases [el. source] // 2006. – title from the screen 

[http://www.oie.int/eng/edito/en_edito_jun03.htm].  

9.  Holms, C. Risk assessment for biological threat [text] // Math. Canadian ABSA branch meeting, 

Winnipeg. 2010. – P. 81-102. 

10. Manual of basic procedures for new personnel (engineering, biocontention and technical services) 

[text] / G. Pascual, et al. // INIA. – Spain. – 2009. – 120 p.  

 

Фахове видання 

Додаткова: 

1. Андрійчук О.М., Коротєєва Г.В., Будзанівська І.Г. Необхідність впровадження навчальних 

дисциплін з біобезпеки та біозахисту в освітніх програмах біологів у вищій школі. 

«Ветеринарна біотехнологія» – № 32 (1), Бюлетень. 2018. – с. 446-451. 

2. В. Головань, О. Андрійчук, І. Будзанівська. Вивчення різноманіття вірусів бактерій, виділених 

з біотопів моху та ґрунту антарктичного регіону. Вісник КНУ Сер. Біол. – 1(77) / 2019. C.10-

16 
3. King A.M.Q., Adams M.J., Carstens EB., Lefkowitz E.J. Virus Taxonomy. Classification and 

Nomenclature of Viruses. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. – 

London: Academic Press, 2012. – 1372 р. 

4. Biosafety Level 4 Laboratory Tour [el. source] // 2009. – title from the screen 

[http://www.niaid.nih.gov/topics/BiodefenseRelated. 

5. World Health Organization. Laboratory biosafety manual. Third edition. Geneva, World Health 

Organization, 2004 (http://www.who.int/csr/ resources/publications/biosafety/WHO CDS CSR LYO 

2004 11/en/). 

6. Tuberculosis laboratory biosafety manual: [WHO Library Cataloguing-in-Publication Data]. – 

Geneva : WHO, 2013. – 67 p.  

 

 

http://www.who.int/csr/

