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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

5-й семестр  

Кількість кредитів/годин 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 48 

у т.ч.:  

  лекційні заняття, год. 16 

 лабораторні заняття, год 32 

Усього годин самостійної роботи 42 

Вид семестрового контролю Залік 

6-й семестр  

Кількість кредитів/годин 4,0/120 

Усього годин аудиторної роботи 48 

у т.ч.:  

  лекційні заняття, год. 16 

 лабораторні заняття, год 32 

Усього годин самостійної роботи 72 

Вид семестрового контролю Екзамен 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання 5-й семестр – 45,7 % 

     6-й семестр – 40 % 

 



 4 

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Вірусологія» є віруси як облігатні 

внутрішньоклітинні паразити на генетичному рівні; морфологічні, фізико-хімічні та 

біологічні властивості вірусів, які мають ветеринарно-санітарне значення; патогенез 

вірусних інфекцій, особливості противірусного імунітету та засоби імунопрофілактики 

вірусних хвороб тварин; методи індикації вірусів у патологічному матеріалі від хворих і 

загиблих тварин, в об’єктах довкілля (вода, ґрунт, повітря, предмети побуту) і харчових 

продуктах. 

Мета навчальної дисципліни «Вірусологія» – пізнання етіології, патогенезу, засобів 

імунопрофілактики та методів індикації збудників вірусних хвороб тварин; закономірностей 

циркуляції патогенних для людини вірусів в об’єктах довкілля (вода, ґрунт, повітря, 

предмети побуту) і харчових продуктах та методів індикації збудників у зазначених об’єктах. 

Вивчення навчальної дисципліни «Вірусологія» ґрунтується на таких засвоєних 

навчальних дисциплінах:  

ОК 1. Українська мова (за проф. спрямув.) 

ОК 2. Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

ОК 5. Біонеорганічна та аналітична хімія 

ОК 11. Цитологія, гістологія, ембріологія 

ОК 14. Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії 

ОК 17. Загальна мікробіологія 

ОК 19. Лабораторна справа у гігієні продуктів харчування 

ОК 21. Спеціальна мікробіологія 

Здобуті знання з навчальної дисципліни «Вірусологія» є основою для вивчення 

наступних навчальних дисциплін:  

ОК 27. Санітарна мікробіологія 

ОК 30. Загальна патоморфологія 

ОК 33. Спеціальна патоморфологія 

ОК 38. Ветеринарна санітарія 

ОК 42. Санітарно-мікробіологічний та вірусологічний контроль харчових виробництв 

ОК 46. Дезінфекційна справа 

  2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, СК(ФК)) 

Вивчення навчальної дисципліни «Вірусологія» передбачає формування у здобувачів 

вищої освіти необхідних компетентностей:  

 загальні компетентності:  
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1); 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК2);  

знання та розуміння предметної галузі та професії (ЗК3);  

спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК4);  

здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК5); 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК6);  

здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК7);  

здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК8); 

здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК9); 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами інших галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК10); 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК11); 

прагнення до збереження довкілля (ЗК12).  

 спеціальні (фахові) компетентності:  
здатність застосовувати методики роботи з національними і міжнародними нормативно-

правовими актами, науковими працями, методичними розробками, рекомендаціями, 

інструкціями тощо у професійній діяльності (СК2); 
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здатність використовувати знання про хвороби тварин різної етіології для здійснення 

державного (внутрішнього) контролю на підконтрольних потужностях (СК4); 

здатність досліджувати харчові продукти і корми органолептичними та 

нструментальними методами для визначення їх безпечності та якості (СК5); 

здатність застосовувати методики і процедури щодо виробництва та обігу харчових 

продуктів відповідно до концепції «Єдиного здоров’я» (СК6); 

здатність вирішувати питання загальної ветеринарної превенції відповідно до концепції 

«системи раннього виявлення» для своєчасного виявлення та ідентифікації спалахів або 

появи хвороб (СК19); 

здатність дотримуватися морально-етичних норм, правил і принципів біобезпеки та 

біоетики під час використання у професійній діяльності різних біологічних агентів (СК20). 

 

  2.3.Програмні результати навчання (ПРН) 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Вірусологія» здобувач вищої освіти 

повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

володіти державною та іноземною (іноземними) мовами для можливості усного й 

письмового спілкування з фахівцями галузі та представниками інших професій і галузей з 

метою вирішення професійних завдань, для роботи з національними і міжнародними 

нормативно-правовими актами, науковими працями, методичними розробками, 

рекомендаціями, інструкціями тощо (ПРН1); 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності, а 

також розуміти необхідність постійного підвищення рівня професійної кваліфікації (ПРН2); 

володіти знаннями про хвороби тварин різної етіології та уміти застосовувати адекватні 

методи і методики клінічних та лабораторних досліджень для контролю стану здоров’я 

тварин різних класів і видів, знати шляхи подальшого використання хворих тварин і 

продукції, одержаної від них, а також від тварин, підданих лікуванню, профілактичним чи 

іншим обробкам тощо (ПРН5); 

знати органолептичні та інструментальні методи і методики дослідження харчових 

продуктів і кормів для визначення їх безпечності та якості (ПРН6); 

розуміти суть професії, знати підходи та методи оцінювання різних виробничих ситуацій, 

володіти абстрактним мисленням та вміти аналізувати можливий подальший перебіг цих 

ситуацій, уміти приймати обґрунтовані рішення, організовувати та здійснювати якісне 

виконання прийнятих рішень із дотриманням морально-етичних норм, правил і принципів 

біобезпеки та біоетики під час використання у професійній діяльності різних біологічних 

агентів з прагненням до збереження навколишнього середовища (ПРН19). 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

усього  у тому числі 

лекції лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 

5-й семестр 

Розділ 1. Фундаментальні властивості вірусів та методи їхньої індикації  

в патологічному матеріалі від хворих і загиблих тварин 

Тема 1. Введення у вірусологію. Сучасні методи 

лабораторного дослідження за вірусних хвороб тварин 

8 2 4 2 

Тема 2. Природа, структурна організація та хімічний 

склад вірусів. Експрес-методи індикації вірусів у 

патологічному матеріалі 

6 2 2 2 

Тема 3. Класифікація та репродукція вірусів. 

Культивування вірусів у лабораторних умовах 

28 2 10 16 

Тема 4. Генетика вірусів. Молекулярно-генетичні методи 6 2 2 2 

Разом за розділом 1 48 8 18 22 

Розділ 2. Особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету 

Тема 1. Типи взаємодії вірусів із клітинами та патогенез 

вірусних інфекцій 

4 2 – 2 

Тема 2. Екологія вірусів  4 2 – 2 

Тема 3. Особливості противірусного імунітету. 

Титрування вірусів, серологічні реакції 

30 2 14 14 

Тема 4. Імунопрофілактика вірусних інфекцій 4 2 – 2 

Разом за розділом 2 42 8 14 20 

Усього годин 90 16 32 42 

6-й семестр 

Розділ 3. Збудники вірусних хвороб тварин.  

Пріони. Фітопатогенні віруси. Бактеріофаги 

Тема 1. Етіологія, патогенез, імунопрофілактика 

вірусних хвороб тварин та методи індикації збудників 

68 10 20 38 

Тема 2. Пріони 6 2 2 2 

Тема 3. Фітопатогенні віруси 6 – – 6 

Тема 4. Бактеріофаги 6 – – 6 

Разом за розділом 3 86 12 22 52 

Розділ 4. Санітарна вірусологія об’єктів довкілля і харчових продуктів 

Тема 1. Санітарно-вірусологічний контроль об’єктів 

довкілля і харчових продуктів 

34 4 10 20 

Разом за розділом 4 34 4 10 20 

Усього годин  120 16 32 72 
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3.2. Лекційні заняття 
 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст  

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

5-й семестр 

Розділ 1. Фундаментальні властивості вірусів та методи їхньої індикації   

в патологічному матеріалі від хворих і загиблих тварин 

1 Тема: «Введення у вірусологію» 

Історія відкриття вірусів. Основні періоди розвитку вірусології. Роль 

вірусів в інфекційній патології тварин, рослин і людини. Предмет, 

завдання та основні напрямки в розвитку вірусології. 

2 

2 Тема: «Природа, структурна організація та хімічний склад вірусів» 

Зміна поглядів на природу вірусів. Чи є вірус організмом (індивідом)? 

Основні гіпотези щодо походження вірусів. Фізична структура вірусів. 

Хімічний склад вірусів: нуклеїнові кислоти, протеїни, ліпіди, вуглеводи, 

компоненти клітини-хазяїна. 

2 

3 Тема: «Класифікація та репродукція вірусів» 

Критерії сучасної класифікації вірусів. Особливості репродукції вірусів. 

Адсорбція віріонів. Проникнення віріонів у клітини. Депротеїнізація 

(роздягання) віріонів. Транскрипція вірусних геномів. Трансляція 

вірусних мРНК. Реплікація вірусних геномів. Формування віріонів. Вихід 

віріонів із клітин. 

2 

4 Тема: «Генетика вірусів» 

Структурна організація вірусного геному. Популяційна структура 

вірусів. Модифікаційна мінливість вірусів. Спадкова мінливість вірусів: 

мутації, рекомбінації, включення у вірусний геном клітинних генів, потік 

генів. Генетичні та негенетичні взаємодії вірусів. Загальні принципи 

генної інженерії. 

2 

Розділ 2. Особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету 

5 Тема: «Типи взаємодії вірусів із клітинами та патогенез вірусних 

інфекцій» 

Класифікація вірусних інфекцій на клітинному рівні. Цитопатологія 

вірусних інфекцій. Визначальні фактори патогенезу вірусних інфекцій. 

Проникнення вірусів в організм. Первинна репродукція вірусів. 

Поширення вірусів в організмі. Локалізація вірусів в організмі. 

Пошкодження чутливих клітин. Класифікація вірусних інфекцій на рівні 

організму.  

2 

6 Тема: «Екологія вірусів» 

Основні завдання з екології вірусів. Екологічні ніші вірусів. Механізм 

виникнення і поширення вірусних інфекцій та передавання збудників. 

Екологічна роль вірусної персистенції, кровосисних членистоногих і 

хребетних. Спільність збудників вірусних інфекцій тварин і людини. 

Еволюція вірусів. 

2 

7 Тема: «Особливості противірусного імунітету» 

Кардинальна особливість противірусного імунітету. Віруси як антигени. 

Клітинні фактори противірусного імунітету: Т- і В-лімфоцити, 

макрофаги, природні кілери. Гуморальні фактори противірусного 

імунітету: антитіла, інгібітори, комплемент, інтерферони. Імунопатологія 

вірусних інфекцій. 

2 
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1 2 3 

8 Тема: «Імунопрофілактика вірусних інфекцій» 

Загальні принципи імунопрофілактики вірусних інфекцій. Класифікація і 

характеристика вірусних вакцин: цільновіріонні (живі, інактивовані), 

субодиничні, генноінженерні (реасортантні, рекомбінантні, ДНК- і РНК-

вакцини, рослинні), синтетичні. 

 

 Усього годин 16 

6-й семестр 

Розділ 3. Збудники вірусних хвороб тварин.  

Пріони. Фітопатогенні віруси. Бактеріофаги 

1 Тема: «Збудники сказу, хвороби Ауєскі, ящуру і лейкозу великої 

рогатої худоби»  
Таксономічне положення; структура та хімічний склад; особливості 

репродукції; антигенні та гемаглютинувальні властивості; 

культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудника інфекції; патогенез; імунопрофілактика. 

2 

2 Тема: «Збудники парагрипу-3, інфекційного ринотрахеїту, вірусної 

діареї та аденовірусної інфекції великої рогатої худоби» 

Таксономічне положення; структура та хімічний склад; особливості 

репродукції; антигенні та гемаглютинувальні властивості; 

культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудника інфекції; патогенез; імунопрофілактика. 

2 

3 Тема: «Збудники класичної та африканської чуми свиней, хвороби 

Тешена і трансмісивного гастроентериту свиней» 

Таксономічне положення; структура та хімічний склад; особливості 

репродукції; антигенні та гемаглютинувальні властивості; 

культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудника інфекції; патогенез; імунопрофілактика. 

2 

4 Тема: «Збудники ринопневмонії коней, інфекційної анемії коней, 

міксоматозу і вірусної геморагічної хвороби кролів» 
Таксономічне положення; структура та хімічний склад; особливості 

репродукції; антигенні та гемаглютинувальні властивості; 

культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудника інфекції; патогенез; імунопрофілактика. 

2 

5 Тема: «Збудники грипу птиці, ньюкаслської хвороби, віспи птиці, 

інфекційного бронхіту курей і хвороби Марека» 

Таксономічне положення; структура та хімічний склад; особливості 

репродукції; антигенні та гемаглютинувальні властивості; 

культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудника інфекції; патогенез; імунопрофілактика. 

2 

6 Тема: «Пріони» 

Природа пріонів. Патогенні пріони – збудники трансмісивних 

губчастоподібних енцефалопатій тварин і людини. Класифікація та 

сучасні гіпотези виникнення пріонних інфекцій. 

Характеристика збудників скрепі та губчастоподібної енцефалопатії 

ВРХ: структура, репродукція, стійкість до фізико-хімічних факторів, 

механізм передавання, патогенез. 

2 
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Розділ 4. Санітарна вірусологія об’єктів довкілля і харчових продуктів 

7 Тема: «Санітарна вірусологія об’єктів довкілля» 

Циркуляція та виживання вірусів в об’єктах довкілля. Види вірусів, які 

мають ветеринарно-санітарне значення. Об’єкти, які підлягають 

санітарно-вірусологічному дослідженню: вода, ґрунт, осад стічних вод, 

повітря, предмети побуту. Загальні принципи санітарно-вірусологічного 

дослідження об’єктів довкілля. 

2 

8 Тема: «Санітарна вірусологія харчових продуктів» 

Циркуляція та виживання вірусів у харчових продуктах. Види вірусів, 

які мають ветеринарно-санітарне значення. Види харчових продуктів, 

які підлягають санітарно-вірусологічному контролю: молоко, 

молочнокислі продукти (сметана, сир, тверді сири, кефір, простокваша), 

м’ясні туші, м’ясні та рибні напівфабрикати, хліб, крупи, овочі, фрукти. 

Загальні принципи санітарно-вірусологічного дослідження харчових 

продуктів. 

2 

Усього годин 16 

 

 

3.3. Лабораторні заняття 
 

№ з/п Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

5-й семестр 

Розділ 1. Фундаментальні властивості вірусів та методи їхньої індикації   

в патологічному матеріалі від хворих і загиблих тварин 

1 Тема: «Організація та обладнання вірусологічної лабораторії. 

Техніка безпеки і правила роботи з вірусовмісним матеріалом. 

Загальні принципи лабораторного дослідження за вірусних хвороб 

тварин» 

Віруси – облігатні внутрішньоклітинні генетичні паразити, їхні 

фундаментальні властивості. Структура, обладнання і режим роботи 

вірусологічної лабораторії. Основні правила роботи з вірусовмісним 

матеріалом. Облік і зберігання вірусів у лабораторії.  

Етапи постановки діагнозу на вірусні інфекції тварин: клініко-

епізоотологічний і лабораторний. Методи лабораторного дослідження за  

вірусних інфекцій тварин: експресні, вірусологічні та ретроспективні. 

2 

2 Тема: «Відбір патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин 

для лабораторного дослідження» 

Основні вимоги під час відбору патологічного матеріалу від хворих і 

загиблих тварин для лабораторного дослідження. Відбір клінічного і 

патологоанатомічного вірусовмісного матеріалу. Відбір парних 

сироваток крові для серологічного дослідження. Консервування, 

етикетування і транспортування патологічного матеріалу в лабораторію. 

Оформлення супровідної документації. Підготовка вірусовмісного 

матеріалу для лабораторного дослідження. 

2 
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3 Тема: «Індикація вірусів у досліджуваному матеріалі за наявністю 

віріонів і тілець-включень» 

Віріон – неактивна форма існування вірусів. Виявлення віріонів вірусів 

віспи методом світлової мікроскопії (вірусоскопія). Електронна та 

імуноелектронна мікроскопія. Внутрішньоклітинні тільця-включення 

вірусів, їхня природа і діагностичне значення. Виявлення тілець 

Бабеша–Негрі за діагностики сказу.  

2 

4 Тема: «Індикація в досліджуваному матеріалі вірусних нуклеїнових 

кислот молекулярно-генетичними методами» 

Суть методу ДНК-зондів і ПЛР. Виділення з досліджуваного матеріалу 

нуклеїнових кислот. Етапи індикації вірусних нуклеїнових кислот 

методом ДНК-зондів і у ПЛР. 

2 

5 Тема: «Культивування вірусів в організмі лабораторних тварин» 

Мета використання лабораторних тварин у вірусології та вимоги до них. 

Методи експериментального зараження. Індикація вірусів в організмі 

лабораторних тварин. Розтин лабораторних тварин, відбір 

вірусовмісного матеріалу для ідентифікації збудника. 

2 

6 Тема: «Культивування вірусів у курячих ембріонах» 

Мета використання курячих ембріонів у вірусології та вимоги до них. 

Переваги курячих ембріонів порівняно з лабораторними тваринами. 

Будова курячого ембріона, підготовка до зараження, методи 

експериментального зараження. Індикація вірусів у курячих ембріонах. 

Розтин курячих ембріонів, відбір вірусовмісного матеріалу для 

ідентифікації збудника. 

2 

 

7 Тема: «Культивування вірусів у культурах клітин. Класифікація 

тканинних культур і принцип їхнього виготовлення. Розчини і 

живильні середовища для культур клітин» 

Значення культур клітин для розвитку вірусології. Мета використання 

культур клітин у вірусології. Переваги культур клітин порівняно з 

лабораторними тваринами і курячими ембріонами. Органні, суспензійні 

та моношарові культури. Первинно-трипсинізовані, субкультури, 

диплоїдні та перещеплювані культури клітин. Принцип їхнього 

виготовлення, переваги і недоліки. Розчини і живильні середовища для 

культури клітин. 

2 

8 Тема: «Виготовлення первинно-трипсинізованої культури клітин і 

субкультури» 

Методика виготовлення первинно-трипсинізованої культури 

фібробластів курячого ембріона. Методика виготовлення субкультури 

клітин. 

2 

9 Тема: «Індикація вірусів у культурах клітин» 

Методика зараження культур клітин. Індикація вірусів у культурах 

клітин за цитопатогенною дією, трансформувальним ефектом, 

гемадсорбцією, утворенням бляшок і кольоровою пробою. 

2 

Розділ 2. Особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету 

10 Тема: «Титрування вірусів за інфекційною активністю» 

Практичне значення титрування вірусів. Одиниці інфекційного титру 

вірусу: ЕД50, (ЛД50, ІД50, ЕЛД50, ЕІД50, ТЦД50), БУО, ВУО. Методика 

визначення інфекційного титру вірусу за методом Ріда і Менча. 

Методика визначення інфекційного титру вірусу в БУО і ВУО.  

2 

 

 



 11 

1 2 3 

11 Тема: «Титрування вірусів за гемаглютинувальною активністю» 

Гемаглютинувальні властивості вірусів. Методика постановки РГА і 

розрахунок титру вірусу в ГАО. 

2 

12 Тема: «Загальні принципи серологічних реакцій. Реакція 

нейтралізації (РН)» 

Загальні принципи серологічних реакцій і мета використання їх у 

вірусології. Суть РН, компоненти та методика постановки для 

ідентифікації вірусів і специфічних антитіл, облік та інтерпретація 

результатів. 

2 

13 Тема: «Реакція гальмування гемаглютинації (РГГА). Реакція 

непрямої гемаглютинації (РНГА)» 

Суть РГГА і РНГА, компоненти та методика постановки для 

ідентифікації вірусів і специфічних антитіл, облік та інтерпретація 

результатів. 

2 

14 Тема: «Реакція гальмування гемадсорбції (РГГАд). 

Імунохроматографічний аналіз (ІХА)» 

Суть РГГАд та ІХА, компоненти та методика постановки для 

ідентифікації вірусів і специфічних антитіл, облік та інтерпретація 

результатів. 

2 

15 Тема: «Реакція зв’язування комплементу (РЗК). Реакція дифузійної 

преципітації (РДП)» 

Суть РЗК і РДП, компоненти та методика постановки для ідентифікації 

вірусів і специфічних антитіл, облік та інтерпретація результатів. 

2 

16 Тема: «Реакція імунофлуоресценції (РІФ). Імуноферментний аналіз 

(ІФА)» 

Суть РІФ та ІФА, компоненти і методика постановки для ідентифікації 

вірусів і специфічних антитіл, облік та інтерпретація результатів. 

2 

Усього годин 32 

6-й семестр 

Розділ 3. Збудники вірусних хвороб тварин.  

Пріони. Фітопатогенні віруси. Бактеріофаги 

1 Тема: «Індикація збудників сказу і хвороби Ауєскі» 

Характеристика вірусів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Методи 

лабораторного дослідження: експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація 

та ідентифікація вірусу) і ретроспективні. Диференціація збудників. 

2 

2 Тема: «Індикація збудників ящуру і лейкозу великої рогатої худоби» 

Характеристика вірусів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Методи 

лабораторного дослідження: експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація 

та ідентифікація вірусу) і ретроспективні. Диференціація збудників. 

2 

3 Тема: «Індикація збудників парагрипу-3 та інфекційного 

ринотрахеїту великої рогатої худоби» 

Характеристика вірусів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Методи 

лабораторного дослідження: експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація 

та ідентифікація вірусу) і ретроспективні. Диференціація збудників. 

2 
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4 Тема: «Індикація збудників вірусної діареї та аденовірусної інфекції 

великої рогатої худоби» 

Характеристика вірусів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Методи 

лабораторного дослідження: експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація 

та ідентифікація вірусу) і ретроспективні. Диференціація збудників. 

 

5 Тема: «Індикація збудників класичної та африканської чуми 

свиней» 

Характеристика вірусів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Методи 

лабораторного дослідження: експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація 

та ідентифікація вірусу) і ретроспективні. Диференціація збудників. 

2 

6 Тема: «Індикація збудників хвороби Тешена і трансмісивного 

гастроентериту свиней» 

Характеристика вірусів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Методи 

лабораторного дослідження: експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація 

та ідентифікація вірусу) і ретроспективні. Диференціація збудників. 

2 

7 Тема: «Індикація збудників ринопневмонії та інфекційної анемії 

коней» 

Характеристика вірусів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Методи 

лабораторного дослідження: експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація 

та ідентифікація вірусу) і ретроспективні. Диференціація збудників. 

2 

8 Тема: «Індикація збудників міксоматозу і вірусної геморагічної 

хвороби кролів» 

Характеристика вірусів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Методи 

лабораторного дослідження: експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація 

та ідентифікація вірусу) і ретроспективні. Диференціація збудників. 

2 

9 Тема: «Індикація збудників грипу птиці та ньюкаслської хвороби» 

Характеристика вірусів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Методи 

лабораторного дослідження: експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація 

та ідентифікація вірусу) і ретроспективні. Диференціація збудників. 

2 

10 Тема: «Індикація збудників віспи птиці, інфекційного бронхіту 

курей і хвороби Марека» 

Характеристика вірусів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. Методи 

лабораторного дослідження: експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація 

та ідентифікація вірусу) і ретроспективні. Диференціація збудників. 

2 

11 Тема: «Індикація збудників скрепі та губчастоподібної 

енцефалопатії великої рогатої худоби» 
Характеристика пріонів і клініко-епізоотологічні дані хвороб. Відбір 

матеріалу від загиблих тварин. Методи лабораторного дослідження: 

гістопатологічний, електронно-мікроскопічний метод виявлення САФ, 

ІФА (гістохімічний, твердофазний). Диференціація збудників. 

2 
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Розділ 4. Санітарна вірусологія об’єктів довкілля і харчових продуктів 

12 Тема: «Загальні принципи санітарно-вірусологічного дослідження 

об’єктів довкілля і харчових продуктів» 

Основні об’єкти санітарно-вірусологічного дослідження: стічні води; 

вода відкритих водойм для господарсько-побутових потреб; ґрунт та 

осад стічних вод; повітря лікувальних закладів; харчові продукти. Етапи 

санітарно-вірусологічного дослідження: відбір проб, підготовка до 

дослідження, концентрація вірусів, деконтамінація вірусного 

концентрату, виділення вірусів у чутливих тест-об’єктах (культурах 

клітин, білих мишенятах), титрування та серологічна ідентифікація 

вірусів, інтерпретація результатів. Експрес-методи ідентифікації вірусів 

у досліджуваних пробах з об’єктів довкілля і харчових продуктів. 

2 

13 Тема: «Санітарно-вірусологічне дослідження води» 

Водні об’єкти, які підлягають санітарно-вірусологічному дослідженню: 

питна вода, стічні води, вода відкритих і підземних водойм. Етапи 

санітарно-вірусологічного дослідження води: відбір проб, підготовка до 

дослідження, концентрація вірусів, деконтамінація вірусного 

концентрату, виділення вірусів у чутливих тест-об’єктах (культурах 

клітин, білих мишенятах), титрування та серологічна ідентифікація 

вірусів, інтерпретація результатів. Експрес-методи ідентифікації вірусів 

у досліджуваних пробах води. 

2 

14 Тема: «Санітарно-вірусологічне дослідження ґрунту та осаду 

стічних вод» 

Етапи санітарно-вірусологічного дослідження ґрунту та осаду стічних 

вод: відбір проб, підготовка до дослідження, концентрація вірусів, 

деконтамінація вірусного концентрату, виділення вірусів у чутливих 

тест-об’єктах (культурах клітин, білих мишенятах), титрування та 

серологічна ідентифікація вірусів, інтерпретація результатів. Експрес-

методи ідентифікації вірусів у досліджуваних пробах ґрунту та осаду 

стічних вод. 

2 

15 Тема: «Санітарно-вірусологічне дослідження повітря та змивів із 

предметів побуту» 

Етапи санітарно-вірусологічного дослідження повітря і змивів із 

предметів побуту: відбір проб, підготовка до дослідження, концентрація 

вірусів, деконтамінація вірусного концентрату, виділення вірусів у 

чутливих тест-об’єктах (курячих ембріонах, культурах клітин, білих 

мишенятах), титрування та серологічна ідентифікація вірусів, 

інтерпретація результатів.  

2 

16 Тема: «Санітарно-вірусологічне дослідження харчових продуктів» 

Види харчових продуктів, які підлягають санітарно-вірусологічному 

дослідженню: молоко, молочнокислі продукти (сметана, сир, тверді 

сири, кефір, простокваша), м’ясні туші, м’ясні та рибні напівфабрикати, 

хліб, крупи, овочі, фрукти. Етапи санітарно-вірусологічного дослідження 

м’ясних і рибних харчових продуктів: відбір проб, підготовка до 

дослідження, концентрація вірусів, деконтамінація вірусного 

концентрату, виділення вірусів у чутливих тест-об’єктах (культурах 

клітин, білих мишенятах), титрування та серологічна ідентифікація 

вірусів, інтерпретація результатів.  

2 

Усього годин 32 
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3.4. Самостійна робота 
 

№ з/п Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

5-й семестр 

1 Тема: «Віруси, які культивують в організмі лабораторних тварин» 

Види вірусів, які культивують в організмі лабораторних тварин. Методи 

зараження лабораторних тварин та ознаки репродукції вірусів. 

4 

2 Тема: «Віруси, які культивують у курячих ембріонах» 

Види вірусів, які культивують у курячих ембріонах. Методи зараження 

курячих ембріонів та ознаки репродукції вірусів. 

4 

3 Тема: «Посуд для культури клітин. Індикація в культурі клітин 

нецитопатогенних і латентних вірусів» 

Підготовка посуду для культури клітин. Методи індикації в культурі 

клітин нецитопатогенних і латентних вірусів: інтерференція та 

екзальтація вірусів, культивування уражених тканин і 

співкультивування. 

2 

4 Тема: «Гемаглютинувальні властивості вірусів і серологічні 

реакції» 

Види гемаглютинувальних вірусів, спектр гемаглютинувальної 

активності, умови постановки РГА (температура, рН). Суть 

серологічних реакцій: реакція аглютинації латексу (РАЛ), зустрічний 

імуноелектрофорез (ЗІЕФ), реакція радіальної імунодифузії (РРІД), 

реакція радіального гемолізу (РРГ), радіоімунний аналіз (РІА), реакція 

нейтралізації флуоресцівальних мікробляшок (РНФМ). 

3 

5 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 29 

Усього годин 42 

6-й семестр 

1 Тема: «Таксономічна характеристика основних родин вірусів 

тварин і людини» 

Родини ДНК- і РНК-геномних вірусів. Структура та хімічний склад. 

Особливості репродукції. Основні представники родин, які мають 

ветеринарно-санітарне значення. 

6 

2 Тема: «Збудники вірусних хвороб тварин» 

Стійкість вірусів до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні ознаки і 

патологоанатомічні зміни за вірусних хвороб тварин, передбачених 

тематикою лекцій і лабораторних занять. 

4 

3 Тема: «Онкогенні віруси» 

Характеристика онкогенних вірусів із родин Retroviridae, Flaviviridae, 

Papillomaviridae, Polyomaviridae, Herpesviridae, Hepadnaviridae і 

Poxviridae. Структура і хімічний склад. Особливості репродукції. 

3 

4 Тема: «Фітопатогенні віруси»  

Загальна характеристика фітопатогенних вірусів, шляхи і механізми 

передавання, симптоми вірусних інфекцій рослин та методи індикації 

збудників. 

4 

5 Тема: «Бактеріофаги»  

Класифікація та структурна організація бактеріофагів. Взаємодія 

бактеріофагів із клітинами. Вірулентні (літичні) та помірні 

бактеріофаги. Визначення інфекційної активності бактеріофагів. 

Практичне застосування бактеріофагів (для фаготипування, фаготерапії 

та фагопрофілактики). 

3 
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1 2 3 

6 Тема: «Санітарна вірусологія» 

Строки виживання патогенних для людини вірусів в об’єктах довкілля і 

харчових продуктах. 

2 

7 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 50 

Усього годин 72 
 

 

4. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання виконується за бажанням здобувача вищої освіти з метою 

покращення балу поточного контролю на основі аналітичного огляду відповідних джерел 

літератури у вигляді написання рефератів із таких тем:  

1. Віруси як експериментальна модель для молекулярної біології, генетики та генної 

інженерії.  

2. Таксономічна характеристика ДНК-геномних вірусів хребетних. 

3. Таксономічна характеристика РНК-геномних вірусів хребетних. 

4. Емерджентні вірусні інфекції тварин і людини. 

5. Вплив антропогенних факторів на екологію вірусів.  

6. Еволюція вірусів. 

7. Онкогенні віруси. 

8. Фітопатогенні віруси. 
9. Пріони – збудники трансмісивних губчастоподібних енцефалопатій тварин і 

людини. 

10. Бактеріофаги.  

11. Експрес-методи ідентифікації вірусів у матеріалі з об’єктів довкілля. 

12. Експрес-методи ідентифікації вірусів у харчових продуктах. 

13. Ідентифікація вірусів у матеріалі з об’єктів довкілля у ПЛР. 
14. Ідентифікація вірусів у харчових продуктах у ПЛР. 

 

5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Вірусологія» проводиться за допомогою наступних 

методів:  

 викладання лекційного матеріалу;  

 використання навчального наочного матеріалу  

(таблиці, набори діагностичних препаратів, лабораторне устаткування); 

 використання мультимедійних засобів;  

 розв’язування ситуаційних завдань;  

 проведення лабораторних досліджень здобувачами вищої освіти, інтерпретація та оцінка 

отриманих результатів; 

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

 лекції;  

 лабораторні заняття;  

 самостійна робота студентів.  

Головна мета лекційних занять – оволодіння теоретичними основами вірусології з 

метою розвитку в здобувачів вищої освіти наукового мислення та його використання в 

процесі індикації збудників небезпечних вірусних інфекцій тварин і проведенні санітарно-

вірусологічного контролю об’єктів довкілля і харчових продуктів. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

 вивчення методів індикації збудників вірусних хвороб тварин, складання плану 

лабораторного дослідження за підозри наявності конкретного збудника; 
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 засвоєння правил відбору матеріалу від хворих і загиблих тварин, з об’єктів довкілля і 

харчових продуктів та його підготовки для лабораторного дослідження; 

 засвоєння методів швидкої індикації вірусів безпосередньо в досліджуваних пробах, 

ізоляції вірусів у чутливих лабораторних об’єктах та серологічної ідентифікації вірусів;  

 аналіз та узагальнення результатів лабораторного дослідження і висновок про наявність 

потенційної епідемічної небезпеки.  

На лабораторних заняттях практикується тестовий контроль, усне опитування, 

вирішення завдань із титрування вірусів за методом Ріда–Менча, вирішення ситуаційних 

завдань.  

Екзаменаційні білети включають тестові та описові завдання, які показують рівень 

теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти як майбутніх лікарів 

ветеринарної медицини з гігієни, санітарії і експертизи. 
 

6. Методи контролю 

Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється шляхом проведення поточного, 

залікового та екзаменаційного контролю. 

Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях упродовж навчального року 

у вигляді тестування, усного опитування і розв’язання завдань з титрування вірусів за 

методом Ріда–Менча.  

Поточний тестовий контроль охоплює 2–3 теми лабораторних занять із загальної та 

спеціальної вірусології і 4 теми лекцій. Варіанти поточного тестового контролю включають 

15 і 30 запитань. Тестові завдання мають 4 (загальна вірусологія) або 6 (спеціальна 

вірусологія) варіантів відповідей, з яких правильними є одна або кілька. Результат тестового 

контролю оцінюється по 1 балу за одну правильну відповідь. 

До заліку та екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види 

робіт, передбачені навчальною програмою. Варіанти екзаменаційних робіт включають 

тестові та описові запитання. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти  

(за національною системою) 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти упродовж 

кожного семестру за всі види навчальної роботи, становить 100.  

З них за 5-й семестр: поточний контроль (ПК) –  залік (З) – 100 балів. 

                                     100 (ПК) = 100 

             за 6-й семестр: поточний контроль (ПК) – 50 балів, екзамен (Е) – 50 балів. 

                                       50 (ПК) + 50 (Е) = 100 

Результати ПК оцінюються за 4-бальною шкалою («2», «3», «4», «5») (таблиця 1). 

Наприкінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих 

здобувачем вищої освіти оцінок із наступним переведенням його у бали за формулою: 
                                         50 × САЗ 

ПК =  ――――――――― ,  де: 
5 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх оцінок, отриманих здобувачем вищої освіти  

(з точністю до 0,01); 

5 – максимально можливе САЗ. 
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Таблиця 1. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

під час поточного контролю 
 

Оцінка Критерії оцінювання 

Відмінно 

Здобувач вищої освіти демонструє повні й міцні знання програмного 

матеріалу навчальної дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає 

необхідні рішення в різних практичних завданнях, уміє включатися в 

дискусії та може відстоювати власну позицію.  

Добре 

Здобувач вищої освіти демонструє добрі знання, добре володіє 

програмним матеріалом навчальної дисципліни, вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних завдань. Проте 

допускає окремі незначні помилки, які вміє самостійно виправляти. 

Задовільно 

Здобувач вищої освіти засвоїв основний теоретичний матеріал 

навчальної дисципліни, розуміє практичні завдання, має пропозиції щодо 

їхнього вирішення. Проте допускає значну кількість неточностей і 

грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Незадовільно 

Відповіді здобувача вищої освіти на теоретичні й практичні завдання 

навчальної дисципліни здебільшого є неправильними і необґрунтованими. 

Цілісність розуміння програмного матеріалу з навчальної дисципліни 

відсутня. 
 

Переведення підсумкових оцінок із навчальної дисципліни, виражених у балах за 100-

бальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється 

відповідно до таблиці 2 і заноситься в додаток до диплому фахівця. 
 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти під час 

заліку/екзамену 
 

Оцінка 

залік/екзамен 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

1 2 3 4 

Зараховано/ 

відмінно 
90–100 А 

Здобувач вищої освіти демонструє повні й міцні 

знання програмного матеріалу навчальної 

дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає 

необхідні рішення в різних практичних 

завданнях, уміє включатися в дискусії та може 

відстоювати власну позицію. Зменшення 100-

бальної оцінки може бути пов’язане з 

недостатнім розкриттям питань або 

невпевненістю у тлумаченні теоретичних 

положень чи практичних завдань. 

Зараховано/ 

добре 

82–89 В 

Здобувач вищої освіти демонструє добрі знання, 

добре володіє програмним матеріалом 

навчальної дисципліни, вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні 

практичних завдань. Проте допускає окремі 

незначні помилки, які вміє самостійно 

виправляти. 

74–81 С 

Здобувач вищої освіти в цілому добре знає 

основні теоретичні положення програмного 

матеріалу навчальної дисципліни та 

використовує їх для правильного вирішення 

практичних завдань.  
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Зараховано/ 

задовільно 

64–73 D 

Здобувач вищої освіти засвоїв основний 

теоретичний матеріал навчальної дисципліни, 

розуміє практичні завдання, має пропозиції 

щодо їхнього вирішення. Проте допускає значну 

кількість неточностей і грубих помилок, які 

може усувати за допомогою викладача. 

60–63 Е 

Здобувач вищої освіти має певні знання з 

навчальної дисципліни, володіє основними 

теоретичними положеннями на мінімально 

допустимому рівні, з труднощами пояснює 

вирішення практичних завдань. 

Не зараховано/ 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

екзамену 

35–59 FX 

Незважаючи на виконання робочої програми 

навчальної дисципліни, відповіді здобувача 

вищої освіти на теоретичні й практичні завдання 

здебільшого є невірними та необґрунтованими. 

Цілісність розуміння програмного матеріалу з 

навчальної дисципліни відсутні. 

Не зараховано/ 

незадовільно  

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

0–34 F 

Здобувач вищої освіти повністю не виконав 

вимог робочої програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є 

фрагментарними. Здобувач вищої освіти не 

допущений до здачі заліку/екзамену. 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

1. Калініна О. С. Загальна вірусологія: навч. посіб. із лекційного матеріалу. Львів : 

ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2020. 139 с. 

2. Калініна О. С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної 

дисципліни «Вірусологія». Розділ 1. Загальна вірусологія : навч.-метод. посіб. для 

студентів ІІІ курсу ФВГЕП. Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2019. 93 с. 

3. Калініна О. С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної 

дисципліни «Вірусологія». Розділ 3. Спеціальна вірусологія. Розділ 4. Санітарна 

вірусологія : навч.-метод. посіб. для студентів ІІІ курсу ФВГЕП. Львів : ЛНУВМБ імені 

С. З. Ґжицького, 2020. 101 с. 

4. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання із загальної вірусології : навч. 

посіб. для студентів ІІ і ІІІ курсів ФВМ та ІІІ курсу ФВГЕП. Львів : ЛНУВМБ імені  

С. З. Ґжицького, 2019. 135 с. 

5. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання зі спеціальної вірусології для 

студентів ІІІ курсу ФВГЕП : навч. посіб. Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2020.  

80 с. 

6. Калініна О. С. Таксономія та номенклатура вірусів тварин і людини : навч. посіб. Львів : 

ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2022. 70 с. 

 
 

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Павлова Ю. О. Вірусологія : підручник. Львів : ЛНУ імені 

І.Франка, 2018. 536 с. 

2.  Калініна О. С., Панікар І. І., Скибіцький В. Г. Ветеринарна вірусологія: підручник; 3-тє 

вид., перероб. і доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 416 с. 

3. Козловська Г. В., Калініна О. С., Скибіцький В. Г. Ветеринарно-санітарна вірусологія : 

навч. посіб. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2022. 256 с. 
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4. Скибіцький В. Г., Калініна О. С., Козловська Г. В. Ветеринарно-санітарна вірусологія : 

підручник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 416 с. 

 

Допоміжна 

1. Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Павлова Ю. О. Загальна вірусологія : навч. посіб. Львів : 

ЛНУ імені І.Франка, 2010. 264 с. 

2. Калініна О. С., Панікар І. І., Скибіцький В. Г. Ветеринарна вірусологія : підручник; 2-ге 

вид., перероб. і доп. Київ : Нічлава, 2015. 262 с. 

3. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник /За ред.  

В. П. Широкобокова / Видання 2-е. Винниця : Нова Книга, 2011. 952 с. 

4. Практикум з ветеринарної вірусології : навч. посіб. / В. Г. Скибіцький та ін. Київ : Вища 

освіта, 2005. 208 с. 

5. Скибіцький В. Г. Калініна О. С., Козловська Г. В. Спеціальна ветеринарна вірусологія : 

навч. посіб. Київ : ЦП Компринт, 2017. 451 с. 

 
10. Інформаційні ресурси 

1. Калініна О. С., Панікар І. І., Скибіцький В. Г. Ветеринарна вірусологія : підручник. Київ : 

Вища освіта, 2004. 432 с. Електронний ресурс : https://www.twirpx.com/file/3001422/ 

2. Льотка Г. І., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. / за ред. М. Л. Радзиховського. Загальна 

вірусологія. Основи ветеринарної та зоонотичної вірусології. Ч. 1. Навчальний посібник. 

Вінниця : ТОВ "Друк" 2020. 204 с. Електронний ресурс : 

http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27421.pdf 

3. Ташута С. Г. Загальна вірусологія. Київ, 2004. 458 с. Електронний ресурс : 

http://www.twirpx.com/file/68443/ 

 

http://www.twirpx.com/file/68443/
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