ВСТУП
1. Мета дисципліни – сформувати систему здатностей та вмінь з основ взаємовпливу
персистуючих вірусів та макроорганізму, медико-соціальних проблем ВІЛ/СНІДу та засобів
подолання негативної дії цих збудників на імунну систему та на здоров’я людини
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):
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 знання із загальної вірусології та ін.. навчальних дисциплін
для рішення конкретних науково-практичних задач, працювати з науковою та науковометодичною літературою.
3. Володіти елементарними навичками розробки рекомендацій по профілактиці та боротьбі з
даною хворобою, формування прогнозу поширення хвороби, що досліджується

3. Анотація навчальної дисципліни :
Навчальна дисципліна «Механізми персистенції вірусів» є складовою освітньої програми
професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». Дисципліна є вільним вибором
студента (вибір блоками) за спеціалізацією «Вірусологія» висвітлює систему знань та вмінь зі
становлення та розвитоку персистуючої інфекції, ролі імунної системи в цьому процесі та
механізмів уникнення вірусами захисних реакцій організму. Важливе місце відводиться
питанням дослідження молекулярно-біологічних властивостей ВІЛ та його вплив на
патогенез інфекції, основним заходам профілактики інфікування та підходам терапії та
боротьби з ВІЛ, механізмам змін, які відбуваються в інфікованому організмі та причини
неефективності імунної відповіді. Дисципліна покликана узагальнити уявлення студента про
вплив персистуючих інфекцій на організм людини надати уявлення про сучасні тенденції та
напрямки фундаментально-наукових і прикладних досліджень в галузі громадського здоровя для
майбутньої професійної орієнтації.
4. Завдання (навчальні цілі)
1) сформувати уявлення про причини, умови та механізми формування імунодефіцитних станів
за вірусних інфекцій;
2) навчити визначати медичну та соціально-економічну значимість хвороби та її місця в
структурі патології населення;
3) дати основи взаємовпливу персистуючих вірусів та макроорганізму, вірусної мімікрії та
засобам подолання негативної дії цих збудників на імунну систему та на здоровя людини.

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої
освіти (восьмий 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:
- ЗК2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
спеціальних (фахових, предметних):
- СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для
професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.
- СК6. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального
аналізу розвитку науки і технологій.
- СК7. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження
організмів різних рівнів організації

-

-

СК8. 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.
СК43. Здатність визначати різноманіття форм взаємодії вірусів та клітин на різних
рівнях організації живого.
СК44. Поглиблене розуміння закономірностей екологічних та епідеміологічних
аспектів розвитку вірусних інфекцій.

4. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код

Результат навчання

Відсоток
Методи оцінювання
у
Форми (та/або
та пороговий
підсумко
методи і технології)
критерій
вій
викладання і
оцінювання (за
оцінці з
навчання
необхідності)
дисциплі
ни

Знати

1.1 теоретичні
основи
молекулярних
процесів,
які
відбуваються
в
інфікованій вірусом клітині.
-механізми, які впливають на розвиток
імунодефіцитних станів (ІДС).
-характеризувати
і
пояснювати
процеси формування ІДС під впливом
вірусних інфекцій.
1.2 роль та значення вроджених вірусних
інфекцій у формуванні ІДС;
-методи ідентифікації вірусів та
діагностики вірусних інфекцій людини
та тварин;
- основні методи профілактики та
лікування персистентних вірусних
захворювань.
1.3 механізми імуносупресії при різних
вірусних інфекціях та стратегії
уникнення вірусами імунного нагляду

Лекція,
самостійна робота

Модульна контрольна
робота, оцінювання
доповіді/презентації,
усних
відповідей/доповнень,
іспит

20

Лекція,
самостійна робота

Модульна контрольна
робота, оцінювання
доповіді/презентації,
усних
відповідей/доповнень,
іспит

20

Лекція,
самостійна робота

Модульна контрольна
робота, оцінювання
доповіді/презентації,
усних
відповідей/доповнень,
іспит

20

Складання задач, їх
розв’язок, оцінювання
виконання практичних
завдань

15

Складання задач, їх
розв’язок, оцінювання
виконання практичних
завдань

15

Вміти
Лекція,
2.1 -використовуючи
перебіг
практичні
заняття
персистуючої вірусної інфекції, за
характеристикою вірусів, скласти
перелік рекомендацій профілактичних
заходів в популяції.
-на основі властивостей вірусів за
епідеміологічним аналізом встановити
причини, умови та механізми розвитку
ІДС
при
окремих
інфекційних
хворобах.
Лекція,
2.2 - за допомогою аналізу показників
вірусного навантаження та СД4 практичні заняття
прогнозувати перебіг ВІЛ-інфекції та

ефективність терапії.
-на основі окремих серологічних
маркерів
вірусних
інфекції
встановлювати етапи захворювання та
форми інфекційного процесу
Комунікація
3.1 Представляти результати наукового Практичні заняття
пошуку у формі доповідей з
використанням сучасних технологій,
коректно вести дискусію.
Автономність та відповідальність
4.1 Самостійно
вивчати
наукову Самостійна робота
літературу та обирати методи
вирішення певної дослідницької
задачі - розробка рекомендацій по
профілактиці та боротьбі з даною
хворобою, формування прогнозу
поширення
хвороби,
що
досліджується.

Оцінювання виконання
практичних завдань,
доповіді/презентації,
усних
відповідей/доповнень,

5

Оцінювання
презентації/
доповіді

5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання

ПР1. Володіти державною та іноземною мовами на
рівні, достатньому для спілкування з професійних
питань та презентації результатів власних
досліджень.
ПР7. Описувати й аналізувати принципи структурнофункціональної організації, механізмів регуляції та
адаптації організмів до впливу різних чинників.
ПР15.Уміти самостійно планувати і виконувати
інноваційне завдання та формулювати висновки за
його результатами.
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.
ПР36. Вміти формувати систему аналізу розвитку
емерджентних та персистуючих інфекцій та
механізмів ендогенізації вірусів спираючись на
поглиблені знання з дисциплін професійнопрактичної підготовки.

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

4.1

+

+

+

+

+

+

+

1.3

+

+

+

+

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— 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 3 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, розв’язання задач, тестів
проводиться упродовж семестру.
7.3 Шкала відповідності оцінок:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

Самостійна
робота*

Назва теми

Практичні
заняття

№
п/п

лекції

8. Структура навчальної дисципліни.
Тематичний план занять.
Кількість годин

Розділ 1 Загальна характеристика персистуючих вірусних інфекцій
Тема 1 Персистуючі вірусні інфекції. Уникнення
імунного захисту
Практична робота
Скласти перелік рекомендацій профілактичних
2
заходів в популяції використовуючи перебіг
персистуючої вірусної інфекції та характеристику
вірусів
Теми самостійної роботи:
Епідеміологічне значення хронічних вірусних
інфекцій. Вхідні ворота вірусної інфекції та шляхи
виділення вірусу з організму.
3
Загальні методи визначення імунологічного стану.
Вікові коливання показників імуніитету
Визначення неспецифічних факторів захисту
Навантаження на імунну систему
Тема 2 Фактори вірусів, що сприяють встановленню
4
персистенції
Практична робота
Навчитись встановлювати етапи захворювання та
5
форми інфекційного процесу на основі окремих
серологічних маркерів при персистентних вірусних
інфекціях
Теми самостійної роботи
Фактори макроорганізму, що сприяють
встановленню персистенції.
6
Розподіл захворюваності серед різних груп
населення і в часі /фактори ризику, територія
ризику, колективи ризику, соціально-вікові групи
ризику, час ризику
7
Контрольна робота 1
Тема 3 Стратегії підтримання персистенції в
8
організмі людини. Становлення і розвиток
персистентних вірусних інфекцій.
Практична робота
Навчитись за допомогою аналізу показників
9
вірусного навантаження та СД4 прогнозувати
перебіг ВІЛ-інфекції та ефективність терапії.
Теми самостійної роботи
Патологічний процес викликаний збудниками
10 різної етіології. Стан імунної системи при
соматичній патології – онкологія, алергія,
аутоімунна.
1

1

1

35

1

1

35

1
1

1

35

14

Пояснити, що таке МАР-кіназні каскади, навіщо
вони потрібні, які бувають, які їх активатори і
мішені, як вони можуть використовуватися
вірусами.
Тема 4 Зменшення та уникнення імунного нагляду.
Вірус-індукована імуномодуляція
Практична робота
Скласти схему та пояснити мішені впливу вірусів
при встановленні персистенції герпесвірусної
інфекції
Теми самостійної роботи
Пояснити схематику синтезу інтерферонів
(первинно інфікована клітина + плазмоцит +
клітини-мішень), роботу сигнального шляху JAKSTAT.
Скласти схему та пояснити мішені впливу вірусів
при встановленні персистенції папіломавірусної
інфекції
Контрольна робота 2

15

ВСЬОГО

11

12

13

1

1

35

1

6
4
*За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
Загальний обсяг 150 год., в тому числі:
Лекцій – 6 год.
Практична робота – 4 год.
Самостійна робота – 140 год.

140

9. Рекомендовані джерела:
Посилання на електронні ресурси:
https:// http://www.unaids.org/
http://www.freebookcentre.net/Biology/Virology-Books.html
Основна: (Базова)
1.Поліщук В.П., Молчанець О. В., Коротєєва Г. В. ВІЛ/СНІД і здоровий спосіб життя. Київ.2008
2.Андрійчук О.М, Г. В. Коротєєва, О. В. Молчанець, А. В. Харіна. Вірусні інфекції людини та
тварин: епідеміологія, патогенез, особливості противірусного імунітету, терапія та
профілактика. Навчальний посібник. Київ.- 2014.
3.Жукова О.Б, Рязанцева НВ, Новицкий В.В. Вирусная персистенция: иммунологические и
молекулярно-биологические аспекты патогенеза // Бюлл. сибирской медицины, 2003,т.4
4.Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-е вид., перероб. та доп.- Київ.
Здоров´я. -2004.
5.Alkamі A., Koszinowski U.H. Viral mechanisms of immune evasion. //Immunology Today. –
2000.-Vol. 21
6.Lorenzo M.E., Ploegh H.L., Tirabassi R.S. Viral immune evasion strategies and underlying cell
biology. // Seminar in Immunology. - 2001. v. 13.
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