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1. Мета дисципліни – сформувати систему здатностей та вмінь в області прикладної
вірусології для вирішення різних завдань, насамперед у галузі охорони здоров'я,
сільського господарства та екології.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Успішне опанування курсів "Вірусологія", "Віруси людини і тварин"
"Молекулярна біологія вірусів", "Бактеріофагія", "Фітовіруси".
2. Вміти самостійно застосовувати знання з загальної вірусології, бактеріофагії,
мікроюіології та ін. дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи,
працювати з науково-методичною літературою.
3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням,
що використовуються у вірусологічній лабораторії.
3. Анотація навчальної дисципліни:
"Прикладна вірусологія" – це розділ вірусології, який спеціалізується на
практичному застосуванні вірусів у різних галузях. У процесі вивчення дисципліни
розглядаються сучасні дані щодо практичного застосування вірусів. Формується
уявлення про віруси як модельні об’єкти, які застосовуються у дослідженнях будови та
механізмів функціонування живого. Розкриваються можливості застосування вірусів у
боротьбі з патогенами і шкідниками. Опановуються методи отримання біологічних
препаратів на основі вірусів. Висвітлюється значення вірусів у біотехнології.
Дана дисципліна збагачує теорію новими фактами і ставить перед нею задачі, які
визначаються потребами суспільства. З розвитком прикладної вірусології пов'язано
вирішення глобальних проблем людства – контроль патогенів і шкідників за допомогою
вірусів, лікування генетичних і онкологічних хвороб, розробка засобів діагностики і
профілактики хвороб.

4. Завдання (навчальні цілі):
1) сформувати уявлення про віруси як зручні тест-об’єкти, які застосовуються для
вивчення різних біологічних процесів;
2) показати важливість вірусів як біотехнологічних інструментів;
3) навчити отримувати біопрепарати на основі вірусів різних організмів;
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:
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- 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:
- ЗК4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
- ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами.
спеціальних: (фахових, предметних):
- СК2. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів
і процесів на прикладі різних рівнів організації живого із використанням
математичних методів й інформаційних технологій.
- СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням
сучасних методів та обладнання.
- СК9. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб
практичної діяльності.
- СК10.Здатність використовувати результати наукового пошуку в практичній
діяльності
5.Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
Форми (та/або
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код

Результат навчання

Методи оцінювання
Відсоток у
та пороговий
методи і технології)
підсумковій
критерій
викладання і
оцінці з
оцінювання (за
навчання
дисципліни
необхідності)

Знати

1.1

1.2

1.3
1.4

2.1

Знати поглиблені механізми
взаємодії вірусів з їхніми
хазяями, класифікацію вірусних
інфекцій на різних рівнях
Знати можливості
застосовування вірусів у
професійній діяльності з
урахуванням новітніх досягнень,
зокрема для дослідницької
роботи.
Знати вплив умов довкілля на
віруси і їхні геноми

Лекція

Знати особливості вірусів як
біотехнологічних об’єктів
Вміти
Вміти працювати з приладами,
виконувати необхідні аналізи,
давати оцінку результатам.

Лекція

Модульна контрольна
робота, іспит.

30

Модульна контрольна
робота, іспит.

30

Звіт по лабораторній
роботі, контрольна
робота

20

Лекція

Лекція

Лабораторна
робота
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Вміти використовувати віруси в
галузі біологічних наук та на
межі предметних галузей для
дослідження різних рівнів
організації живих організмів,
біологічних явищ і процесів
Комунікація
3.1 Представляти
результати
наукового пошуку у формі
доповідей з використанням
сучасних технологій, коректно
вести дискусію.
Автономність та
відповідальність
4.1 Вміти на основі розуміння
сучасних наукових фактів,
концепцій, теорій, принципів і
методів приймати рішення з
важливих проблем біології і на
межі предметних галузей.
2.2

Лабораторна
робота

Звіт по лабораторній
роботі, контрольна
робота

Лабораторна
робота

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

Самостійна
робота

Контрольна робота

10

5
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1
Програмні результати навчання (назва)
ПР3. Здійснювати злагоджену роботу на результат у
колективі з урахуванням суспільних, державних і
+
+
виробничих інтересів.
ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі біології,
+
+
генерувати та оцінювати ідеї.
ПР9. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні
+
методи дослідження та їх матеріальне забезпечення.
ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності під
час навчання та провадження наукової діяльності, знати
+
основні правові норми щодо захисту інтелектуальної
власності.
ПР16. Критично осмислювати теорії, принципи, методи з
різних галузей біології для вирішення практичних задач і
+
проблем.
ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні
+
та прикладні задачі біології відповідними методами.
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7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота 1(дистанційно) – РН 1.1; 1.2, 2.1- (блок тем
Розділу 1)– 20 балів/ 10 балів
2. Модульна контрольна робота 2 (дистанційно)– РН 1.3; 1.4, 2.2 – (блок тем
Розділу 2) - 20 балів/ 10 балів
3. Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1. – 4.1. – 10 балів / 5 балів
4. Оцінювання виконання лабораторних завдань: РН 2.1-2.2 та РН 3.1 — 10
балів/5 балів.
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою
контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма
успішно оціненими результатами навчання (дистанційно та під час проведення
аудиторних занять; оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки
не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту.
Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - тестові.
Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.4.
Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час
іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. Здобувач освіти не допускається
до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не
допускається.
- умови допуску до підсумкового іспиту:
Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання 2 модульних контрольних робіт,
виконання лабораторних робіт та написання підсумкової модульної контрольної
роботи. 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 дистанційно, підсумкова модульна
контрольна робота – по завершенню лекційного курсу, оцінювання лабораторних робіт
здійснюється протягом проведення аудиторного навчання.
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 занять
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Самостійна
робота

Номер і назва теми

лабораторні
заняття

№
п/п

лекції

Кількість годин

2

2

28

Розділ 1
1

2

Тема 1. Віруси як індикаторні об’єкти
Лекція 1. Основні догми молекулярної біології,
відкритті завдяки вивченню бактеріофагів
Самостійна робота Біологічні трейсери.
Лабораторна робота 1.
Застосування фагів в якості модельних систем для
вивчення віруліцидної активності препаратів
Самостійна
робота
Епідеміологічне

2
8
2

фаготипування

10

Самостійна робота Аналіз схем фаготипування
Тема 2. Застосування вірусів у біотехнології
Лекція 2. Типи векторів на основі вірусів

10
46

2
2

Самостійна робота Фаговий дісплей

10

Самостійна робота Нанотехнології і віруси

20

Самостійна робота Біологічні наномашинерії

15

Контрольна робота 1

1
Розділ 2

3

Тема 3. Застосування вірусів у медицині і
ветеринарії
Лекція 3. Фаготерапія

1

2

35

1

Самостійна робота Історія генної терапії

10

Самостійна робота Віротерапія

10

Самостійна
робота
Потенціювання
дії
антибіотиків бактеріофагами
Лабораторна робота 2. Застосування фагів в
якості
індикаторів
бактеріального
забруднення харчових продуктів

15
2
7

4

Тема 4. Біологічний контроль патогенів і
шкідників із застосуванням вірусів
Лекція 4. Характеристика інсектицидів на
основі вірусів
Самостійна робота Характеристика вірусів комах

1

31

1
15

Самостійна робота Особливості застосування
бактеріофагів
проти
фітопатогенних
бактерій
Самостійна робота Біорізноманіття і особливості
життєвих циклів вірусів членистоногих і
нематод
Контрольна робота 2
ВСЬОГО

5

10

6

4

1
140

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:
Лекцій – 6 год.
Лабораторні заняття – 4 год.
Самостійна робота – 140 год.
9. Рекомендовані джерела:
Основні: (Базові)
1. 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.
2. Virus taxonomy. Classification and nomenklature of viruses. Ed. By M.H.V. van
Regenmortel- Acad Press.- 2000.- 1147pp.
3. Бактериофаги.

Биология

и

практическое

применение

Под редакцией Элизабет Каттер и Александра Сулаквелидзе. 2012.- НАУЧНЫЙ
МИР.- 640 с.
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4. Компанець Т.А. Віруси як векторні системи. К., - 2007 р.
5. Харіна А.В., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Хіміотерапія вірусних інфекцій.-К.:
Фітосоціоцентр.- 2003. 117 с.
6. Харіна А.В., Шаповал М.О., Поліщук В.П. Виділення і характеристика бактеріофагів
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Microbiology and Molecular Biology. -2005.- Caister Academic Press.- 453р.
10. http://www.biosky.org/jav/index.php
11.http://www.biotech.univ.gda.pl/odl/biochem/phage.html
12.http://www.nature.com/gt/journal/v20/n11/full/gt201329a.html
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