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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 
09 – біологія Вибіркова Спеціальність  
091 - біологія 

Модулів – 1 

Перший (бакалаврський) 
рівень вищої освіти 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й  

Загальна кількість годин 
– 90 

Семестр 
8-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 5 
самостійної роботи 
студента – 4 

40 год. год. 
Практичні, семінарські 

 год.  год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

50 год. год. 
Вид контролю 

залік   
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 1:1,25 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: ознайомити студентів з особливостями протікання вірусних інфекцій у людини, 

тварин і рослин з різними механізмами передавання, методами діагноситики і боротьби з 
вірусними інфекціями. 

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо негативного впливу зоопатогенних 
вірусів на організм людини і тварин, встановити причини широкого розповсюдження вірусів, а 
також розглянути фактори противірусного імунітету. 

В результаті вивчення курсу студент повинен  
знати: особливості перебігу, поширення вірусних інфекцій в організмі людини, тварин і 

рослин, характеристику респіраторних, кишкових захворювань вірусної етіології, інфекцій з 
трансмісивним та множинним механізмами передавання; відношення вірусів до злоякісного росту; 
питання противірусного імунітету та хіміотерапії вірусних інфекцій; 

вміти: диференціювати вірусні інфекції у людини на основі етіолгічних, морфологччних 
характеристик збудника, особливостей перебігу інфекцій (механізм поширення, епідеміологія, 
клініка та патогенез); порівняти роль вірусів та інших інфекційних агентів в патології людини, 
тварин і рослин; на основі даних про особливості будови та поширення даного вірусу визначати 
сприйнятливість різних груп населення до вірусної інфекції; за інформацією про структуру та 
життєвий цикл певних вірусів, користуючись стандартними методиками, розробити схему 
експерименту по детекції вірусу; використовуючи інформацію щодо способу реплікації вірусної 
нуклеїнової кислоти, визначити особливості внутрішньоклітинного розвитку даного вірусу та 
передбачити можливі напрями патогенетичних змін в організмі господаря; враховуючи симптоми 
інфекції у рослин та ступінь генералізації процесу, визначити можливі шляхи поширення вірусів 
по організму; порівнювати особливості взаємодії з клітинами ДНК- і РНК-вмісних вірусів;  
виявляти вплив вірусної інфекції на ріст і розвиток рослин; поведінка вірусів в рослині: рух між 
клітинами і тканинами, локалізація та накопичення вірусів, утворення включень; використовуючи 
інформацію щодо різноманітності типів вакцин, які застосовуються для профілактики вірусних 
захворювань передбачити ймовірні причини виникнення поствакцинальних ускладнень; за 
інформацією про структурно-фуцнкціональну організацію зоопатогенних вірусів, особливості їх 
взаємодії з клітинами макроорганізму передбачати ефективність використання різних 
хіміопрепаратів для лікуванні вірусних інфекцій. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Гострі вірусні респіраторні і кишкові захворювання 
Тема 1. Вступ. Особливості вірусів – збудників захворювань. Роль вірусів у 

інфекційній патології людини, тварин і рослин. 
Тема 2. Характеристика ГРВІ. 
Грип. Збудники, характеристика вірусів грипу А, В, С. Життєвий цикл вірусів. Особливості 

транскрипції, трансляція вірусних білків. Стійкість віруса у зовнішньому середовищі. 
Епідеміологія. Особливості патогенезу і клініки. Постінфекційний імунітет. Лікування і 
профілактика. Парагрип людини. Характеристика збудників, їх класифікація. Особливості 
розмноження. Характер протікання хвороби, ускладнення при її протіканні. Діагностика і 
профілактика. Епідемічний паротит. Характеристика та етіологія збудника. Особливості будови. 
Стійкість віруса у зовнішньому середовищі. Епідеміологія. Патогенез і клініка розвитку. 
Ускладнення при епідемічному паротиті. Профілактика. RS-інфекція. Особливості збудника. 
Джерело інфекції. Патогенез. Постінфекційний імунітет. Профілактика. Кір. Характеристика 
збудника кору. Етіологія. Особливості будови віруса. Епідеміологія, патогенез та клініка хвороби. 
Ускладнення (підгострий склерозуючий паненцефаліт). Специфічна профілактика. Краснуха. 
Етіологія та характеристика збудника. Стійкість віруса у зовнішньому середовищі. Особливості 
епідеміології та клініки. Краснуха без висипки. Ускладнення. Коронавірусна інфекція. 
Характеристика коронавірусів. Особливості будови збудників. Чутливість до факторів 
зовнішнього середовища. Аденовірусна інфекція. Характеристика та етіологія збудників. Будова 
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вірусів. Життєвий цикл аденовірусів. Особливості збудника. Джерело інфекції. Патогенез. 
Постінфекційний імунітет. Профілактика. 

Тема 3. Гострі кишкові захворювання (ГКЗ). 
Загальна характеристика збудників, що спричиняють ГКЗ. Умови, що сприяють 

поширенню ГКЗ (низький рівень життяє населення, відсутність ефективних вакцин, наявність 
великої кількості збудників). Поліомієліт. Особливості будови збудника. Внутрішньоклітинний 
розвиток віруса. Патогенез і клініка. Клінічні форми поліємієліту. Лікування. Специфічна 
профілактика. Інфекції, що викликаються вірусами Коксакі, ЕСНО, ротавірусами, вірусами 
Норволк, каліцівірусами, астровірусами. 

Тема 4. Вірусні гепатити.  
Вірусний гепатит А. Резистентність збудника до факторів зовнішнього середовища. 

Епідеміологія, патогенез,  клініка, діагностика, профілактика. Вірусний гепатит В. Особливості 
будови збудника. Життєвий цикл. Стійкість віруса у зовнішньому середовищі. Епідеміологія, 
патогенез і клініка. Специфічна профілактика. Інші форми гепатитів. 

Тема 5. Інфекції, що викликаються герпесвірусами. 
Загальна характеристика та класифікація герпесвірусів. Простий герпес. Особливості 

будови збудника. Клінічні форми інфекції. Епідеміологія, патогенез і клініка. Лікування та 
профілактика. Вітряна віспа. Епідеміологія, патогенез і клініка. Лікування та профілактика. 
Цитомегалія. Патогенез і клініка. Лікування. Інфекційний мононуклеоз. Особливості етіології 
збудника захворювання (віруса Епштейна-Барр). Патоенез і клініка. 

 
Змістовий модуль 2. Захворювання з трансмісивним і множинним  

механізмами передавання. Онкогенні віруси. Вірусні захворювання рослин.  
Противірусний імунітет 

Тема 6. Захворювання з трансмісивним механізмом передавання.  
Загальна характеристика. Класифікація. Арбовірусні захворювання. Загальна 

характеристика. 
Тема 7. Арбовірусні енцефаліти.  
Кліщовий енцефаліт. Етіологія  та особливості будови збудника. Тропність віруса до 

клітин макроорганізму. Стійкість у зовнішньому середовищі. Класифікація. Епідеміологія, 
патогенез та клініка. Ускладнення. Загальна та специфічна профілактика. Японський енцефаліт. 
Етіологія. Особливості будови віруса. Стійкість у зовнішньому середовищі. Класифікація. 
Епідеміологія, патогенез та клініка. Ускладнення. Лікування та профілактика. 

Тема 8. Геморагічні гарячки.  
Жовта гарячка. Етіологія та будова віруса. Чутливість у зовнішньому середовищі. 

Класифікація. Епідеміологія, патогенез і клініка. Імінутет до хвороби. Ускладнення. Лікування та 
профілактика. Конго-кримська геморагічна гарячка. Етіологія та особливості будови віруса. 
Класифікація. Епідеміологія, патогенез та клініка. Ускладнення. Лікування. Профілактика. 
Омська геморагічна гарячка. Етіологія і характеристика збудника. Класифікація. Епідеміологія, 
патогенез та клініка. Ускладнення. Лікування та профілактика. 

Тема 9. Системні гарячки. 
Гарячка папатачі. Етіологія та особливості будови віруса. Стійкість у зовнішньому 

середовищі. Епідеміологія, патогенез та клініка. Ускладнення. Лікування та профілактика. Денге. 
Етіологія та особливості будови збудника. Стійкість у зовнішньому середовищі. Епідеміологія та 
патогенез. Класична гарячка денге: клініка. Клініка геморагічної гарячки денге. Ускладнення. 
Лікування та профілактика. 

Тема 10. Захворювання з множинним механізмом передавання. 
Гарячка Ласса. Етіологія та особливості будови збудника. Стійкість у зовнішньому 

середовищі. Епідеміологія, патогенез та клініка. Ускладнення. Лікування та профілактика. 
Гарячка Марбург. Особливості будови віруса. Стійкість у зовнішньому середовищі. 
Епідеміологія, патогенез та клініка. Ускладнення. Гарячка Ебола. Етіологія та особливості 
будови збудника. Епідеміологія, патогенез та клініка. Ускладнення. Профілактика. Геморагічна 
гарячка з нирковим синдромом. Особливості будови збудника. Стійкість у зовнішньому 
середовищі. Епідеміологія, патогенез та клініка. Ускладнення. Профілактика. 

  



6 
 

 
Тема 11. Онкогенні віруси. Трансформація клітин та онкогенез.  
Трансформація клітин. Яким чином онкогенпий вірус перетворює нормальну клітину в 

пухлинну? Механізм дії вірусних трансформуючих білків на клітину. Характеристика 
онкогенних вірусів. Онкогенні аденовіруси. Онкогенні поксвіруси. Онкогенні папіломавіруси. 
Онкогенні поліомавіруси. Онкогенні герпесвіруси. Онкогенні гепаднавіруси. Онкогенні 
ретровіруси. СНІД. Особливості будови збудника. Механізм взаємодії ВІЛ з клітиною. Клініка. 
Лікування та профілактика. 

Тема 12. Вірусні захворювання рослин.  
Симптоми захворювань рослин, заражених вірусами. Шляхи і механізми передавання 

фітопатогенних вірусів. Поширення вірусів у рослині. Віруси нижчих рослин і грибів. 
Тема 13. Противірусний імунітет. Віруси як антигени. Клітинні фактори 

протифівусного імунітету. Гуморальні фактори противірусного імунітету.  
Антитіла. Інгібітори. Комплемент. Цитокіни. Інтерферон. Загальнофізіологічні фактори в 

противірусному імунітеті. Імунітет як єдиний процес взаємодії клітинних, гуморальних і 
загальнофізіологічних реакцій організму. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  У тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Гострі вірусні респіраторні і кишкові захворювання. 

Т1. Вступ. 
Особливості вірусів – 
збудників 
захворювань. 

5 2    3       

Т2. Характеристика 
ГРВІ. Грип, парагрип 
людини, епідемічний 
паротит. RS-інфекція, 
кір, краснуха, 
коронавірусна і 
аденовірусна інфекції. 

11 6    5       

Т3. Гострі кишкові 
захворювання. 8 4    4       

Т4. Вірусні гепатити. 7 3    4       
Т5. Інфекції, що 
викликаються 
герпесвірусами. 

7 3    4       

Разом – зм. модуль 1 38 18    20       
Змістовий модуль 2. Захворювання з трансмісивним і множинним  

механізмами передавання. Онкогенні віруси. Вірусні захворювання рослин.  
Противірусний імунітет 

Т6. Захворювання з 
трансмісивним 
механізмом 
передавання. 

7 3    4       

Т7. Арбовірусні 
енцефаліти. 7 3    4       

Т8. Геморагічні 
гарячки. 7 3    4       
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Т9. Системні гарячки. 7 3    4       
Т10. Захворювання з 
множинним 
механізмом 
передавання. 

7 3    4       

Т11. Онкогенні віруси. 
Трансформація клітин 
та онкогенез. 

5 2    3       

Т12. Вірусні 
захворювання рослин. 7 3    4       

Т13. Противірусний 
імунітет. 5 2    3       

Разом – зм. модуль 2 52 22    30       
Усього годин 90 40    50       

 
5. Теми семінарських занять 

Програмою не передбачено. 
 

6. Теми практичних занять 
Програмою не передбачено. 
 

7. Теми лабораторних занять 
Програмою не передбачено. 

8. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Роль вірусів у інфекційній патології людини, тварин і рослин. 3 

2 
RS-інфекція, коронавірусна та аденовірусна інфекція: особливості 
збудника. Джерело інфекції. Патогенез. Постінфекційний імунітет. 
Профілактика. 

5 

3 Епідеміологія. патогенез та клініяна картина інфекцій, спричинених 
каліци- і астровірусами, вірусами Норволк, Коксакі. 4 

4 "Інші форми гепатитів". 4 

5 
Цитомегалія: Патогенез і клініка. Лікування. Інфекційний мононуклеоз: 
Особливості етіології збудника захворювання (віруса Епштейна-Барр). 
Патогенез і клініка.  

4 

6 Загальна характеристика арбовірусних захворювань 4 

7 Японський енцефаліт: етіологія, особливості будови віруса, його 
стійкість у зовнішньому середовищі, епідеміологія, патогенез та клініка.  4 

8 
Омська геморагічна гарячка. Етіологія і характеристика збудника. 
Класифікація. Епідеміологія, патогенез та клініка. Ускладнення. 
Лікування та профілактика. 

4 

9 Класична і геморагічна гарячка денге. 4 
10 Гарячка Ебола та геморагічна гарячка з нирковим синдромом. 4 
11 Механізм взаємодії ВІЛ з клітиною. 3 
12 Віруси нижчих рослин і грибів. 4 
13 Гуморальні та загальнофізіологічні фактори в противірусному імунітеті. 3 
 Разом  50 
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9. Індивідуальні завдання 

Програмою не передбачено. 
 

10. Методи навчання 
Методи передавання та обміну словесною інформацією (розповідь, діалог), наочні, 

переконування (діагностичне питання, приведення доказів), розвитку мислительних дій 
(порівняння, розрізнення, узагальнення, дедукція, індукція). 

 
11. Методи контролю 

Змістовий модуль 1. Розподіл балів за формами оцінювання: 
- тести та завдання із теоретично орієнтованими завданнями – 50 балів; 

Змістовий модуль 2. Розподіл балів за формами оцінювання: 
- тести та завдання із теоретично орієнтованими завданнями – 50 балів. 

Змістові модулі включають по два блоки завдань, які оцінюють: 
Змістовий модуль 1 

• розв’язання 10 тестових завдань – у 20 балів (по 2 бали за кожне правильно виконане 
завдання);  

• ґрунтовний та логічний опис 3 запитань із тем, які було викладеноі на лекціях чи 
передбачено для самостійного опрацювання – у 30 балів (по 10 балів за кожне правильно 
виконане завдання).  
Змістовий модуль 2 

• розв’язання 10 тестових завдань – у 20 балів (по 2 бали за кожне правильно виконане 
завдання);  

• ґрунтовний та логічний опис 3 запитань із тем, які було викладено на лекціях чи 
передбачено для самостійного опрацювання – у 30 балів (по 10 балів за кожне правильно 
виконане завдання).  

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 
 Змістовий модуль 2  

100 Тема 1 – Тема 5 Тема 6 – Тема 13  
50 50 

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS 
 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 

Оцінка 
А 90–100 5 

Зараховано 
 

В 81–89 4 С 71–80 
D 61–70 3 Е  51–60 

FX 21–50 
2 

Незараховано 
 F 0–20 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Підручники та їх електронні форми. 
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій. 
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14. Рекомендована література 
Базова 

 
1. Гудзь С.П., Перетятко Т.Б., Павлова Ю.О. Загальна вірусологія. – Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2010. – 264 с. 
2. Калініна А.С., Панікар І.І., Скибіцький В.Г. Ветеринарна вірусологія. – Львів: Сполом, 2004. – 

521 с. 
3. Ackermann H.-W. 5500 phages examined in the electron microscope // Archive of virology. – 2007. – 

Vol. 152. – P. 227-243. 
4. Шлопов В.Г. Пріонові захворювання: сучасний стан проблеми // Український журнал 

дерматології, венерології, косметології. – 2001. – Т.1. – С. 32-36. 
5. Возианова Ж.И. Инфекционные и паразытарные болезни. – К.: Здоров’я, 2000. – Т.1. – 903 с.; 

Т.2. – 696 с.; Т.3. – 904 с. 
6. Калініна А.С., Панікар І.І., Скибіцький В.Г. Ветеринарна вірусологія. – Львів: Сполом, 2004. – 

521 с. 
7. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: Учеб. 

для мед. вузов. – С.-Пб.: Специальная литература, 1988. – 592 с. 
8. Парентеральні вірусні гепатити // За ред. І.В. Дзюблик. Навч. посібник. – К.: Олпринт, 2005. – 

168 с. 
9. Fields Virology /Ed. by  Fields B.N., Knipe D.M., Howley P.M., Griffin D.E. Fifth edition. - 

Lippincott Williams & Wilkins, 2007. – 3177 p. 
 

Допоміжна 
1. Білей Е.Д., Голмен Р.Ч., Шонбергер Л.Б. Хвороба Кретцфельдта-Якоба: спостереження та 

діагностика // Лікарський вісник. – 2005. – Т. 154, № 2. - С.  3-6. 
2. Генетика вирусов гриппа / Под. ред. П. Пейлиз, Д. У. Кингсбери.– М.: Медицина, 1986. – 336 с. 
3. Gordon S.M. Update on 2009 pandemic influenza (H1N1) virus // Cleveland clinic journal of 

medicine. – 2009. – Vol. 76, № 10. – P. 577-582. 
4. Voyles B.A, The biology of viruses. Second edition. – Mc Graw Hill, 2002. – 408 p. 
5. Dimmock N.J., Easton A., Leppard K. Introduction to Modern Virology. Fifth edition. - Blackwell 

Publishing, 2001. – 449p. 
 

15. Інформаційні ресурси 
1. http://www.ictvonline.org 
2. http://www.microbiologybytes.com/virology/index.html 
3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
4. http://www.sciencedirect.com 
5. http://www.springerlink.com 
 
 

Автори      _____________________(Галушка А. А.) 
 
_____________________(Перетятко Т. Б.) 
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