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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

Заочна форма 

здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

5-й семестр   

Кількість кредитів/годин 3,0/90 3,0/90 

Усього годин аудиторної роботи 48 12 

у т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 16 4 

 лабораторні заняття, год 32 8 

Усього годин самостійної роботи 42 78 

Вид семестрового контролю Залік Залік 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу здобувача вищої освіти у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання  – 53,3 % 

для заочної форми навчання – 13,3 % 

 

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 медичне значення; патогенез вірусних інфекцій; 

особливості противірусного імунітету; методи лабораторної діагностики вірусних хвороб та 

засоби етіотропного лікування і специфічної профілактики. 

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

лабораторної діагностики та засобів етіотропного лікування і специфічної профілактики 

вірусних хвороб. Навчальна дисципліна забезпечує фундамент магістра з фармації, 

промислової фармації.  

Вивчення навчальної дисципліни «Вірусологія» ґрунтується на таких засвоєних 

навчальних дисциплінах:  

ОК 11. Мікробіологія з основами імунології 

ОК 16. Біологічна хімія 

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

наступних навчальних дисциплін:  

ВД 27. Фармацевтична мікробіологія 

ОК 10. Патологічна фізіологія людини 

ОК 17. Гігієна у фармації 

ОК 25. Клінічна фармація та фармацевтична опіка 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни  

Основні завдання навчальної дисципліни «Вірусологія» такі: 

 вивчення природи та фундаментальних властивостей вірусів; 

 вивчення основних таксономічних ознак родин вірусів та актуальних для медичної 

практики представників; 

 вивчення патогенезу вірусних інфекцій, особливостей противірусного імунітету, засобів 

етіотропного лікування і специфічної профілактики вірусних хвороб;  
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 засвоєння методів лабораторної діагностики вірусних хвороб. 

 

2.3. Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Вірусологія» здобувач вищої освіти 

повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

знати: фундаментальні властивості вірусів (структурну організацію, хімічний склад, 

особливості репродукції); таксономію та номенклатуру вірусів; антигенну структуру; 

культивування; стійкість до фізико-хімічних фвкторів; етіологію та особливості епідеміології 

поширених в Україні та світі вірусних інфекцій, методи їхньої лабораторної діагностики та 

засоби етіотропного лікування і специфічної профілактики; 

вміти: провести забір досліджуваного матеріалу від хворих осіб; складати схему 

вірусологічної діагностики за підозри наявності конкретних вірусів у пробах досліджуваного 

матеріалу; засвоїти методи швидкої індикації вірусів безпосередньо в досліджуваному 

матеріалі, виділення вірусів у чутливих лабораторних об’єктах, методи серологічної 

ідентифікації вірусів та специфічних антитіл; інтерпретувати результати вірусологічної 

діагностики; спрогнозувати план заходів, спрямованих на припинення шляхів передачі 

збудників вірусних хвороб; рекомендувати засоби для етіотропного лікування та специфічної 

профілактики. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб

. 

інд. с.р. л п лаб

. 

інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Фундаментальні властивості вірусів  

та методи лабораторної діагностики вірусних хвороб 

 

Тема 1. Природа, 

структурна організація 

та хімічний склад 

вірусів 

10 2 – 4 – 4 9 1 – 4 – 4 

Тема 2. Класифікація та 

репродукція вірусів. 

Культивування вірусів  

у лабораторних умовах 

18 2 – 8 – 8 13 1 – 4 – 8 

Разом за розділом 28 4 – 12 – 12 22 2 – 8 – 12 

Розділ 2. Особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету 

Тема 1. Типи взаємодії 

вірусів із клітинами та 

патогенез вірусних 

інфекцій 

6 2 – – – 4 5 1 – – – 4 

Тема 2. Особливості 

противірусного 

імунітету. 

Імунопрофілактика та 

хіміотерапія вірусних 

інфекцій. Серологічні 

реакції 

10 2 – 4 – 4 9 1 – – – 8 

Разом за розділом 16 4 – 4 – 8 14 2 – – – 12 

Розділ 3. Збудники вірусних хвороб. Пріони. Бактеріофаги 

Тема 1. Етіологія, 

патогенез, 

вірусологічна 

діагностика та 

імунопрофілактика 

вірусних хвороб 

38 8 – 12 – 18 50 – – – – 50 

Тема 2. Пріони 4 – – 2 – 2 2 – – – – 2 

Тема 3. Бактеріофаги 4 – – 2 – 2 2 – – – – 2 

Разом за розділом 46 8 – 16 – 22 54 – – – – 54 

Усього годин 90 16 – 32 – 42 90 4 – 8 – 78 
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3.2. Лекційні заняття 

 

№ 

з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст  

Кількість 

годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

Розділ 1. Фундаментальні властивості вірусів  

та методи лабораторної діагностики вірусних хвороб 

1 Тема: «Природа, структурна організація та хімічний склад 

вірусів» 

Історія відкриття вірусів. Основні періоди розвитку вірусології. 

Роль вірусів в інфекційній патології людини. Предмет, завдання та 

основні напрямки в розвитку вірусології.  

Зміна поглядів на природу вірусів. Основні гіпотези щодо 

походження вірусів. Фізична структура вірусів. Хімічний склад 

вірусів: нуклеїнові кислоти, протеїни, ліпіди, вуглеводи, 

компоненти клітини-хазяїна. 

2 1 

2 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 1 

Розділ 2. Особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету 

3 Тема: «Типи взаємодії вірусів із клітинами та патогенез 

вірусних інфекцій» 

Класифікація вірусних інфекцій на клітинному рівні. Цитопатологія 

вірусних інфекцій. Особливості взаємодії онкогенних вірусів із 

клітинами.  

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 1 

4 Тема: «Особливості противірусного імунітету. 

Імунопрофілактика та хіміотерапія вірусних інфекцій»  

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. 

Загальні принципи імунопрофілактики вірусних інфекцій. 

Класифікація та характеристика вірусних вакцин: цільновіріонні 

(живі, інактивовані), субодиничні, генноінженерні (реасортантні, 

рекомбінантні, ДНК- і РНК-вакцини, рослинні), синтетичні. 

Імунні сироватки та імуноглобуліни. 

Проблеми хіміотерапії вірусних інфекцій. Основні групи 

противірусних хіміотерапевтичних препаратів. 

2 1 

 

 



 

 

7 

7 

1 2 3 4 

Розділ 3. Збудники вірусних хвороб. Пріони. Бактеріофаги 

5 Тема: «Характеристика основних родин РНК-геномних вірусів 

людини: Paramyxoviridae, Pneumoviridae, Orthomyxoviridaе» 

Структура і хімічний склад вірусів. Особливості репродукції. 

Основні представники родин, які мають медичне Особливості 

епідеміології. Патогенез. Імунітет та специфічна профілактика. 

Лікування. 

2 – 

6 Тема: «Характеристика основних родин РНК-геномних вірусів 

людини: Rhabdoviridae, Flaviviridae, Matonaviridaе, Coronaviridaе» 

Структура і хімічний склад вірусів. Особливості репродукції. 

Основні представники родин, які мають медичне значення. 

Особливості епідеміології. Патогенез. Імунітет та специфічна 

профілактика. Лікування. 

  

7 Тема: «Характеристика основних родин РНК-геномних вірусів 

людини Picornaviridae, Hepeviridae, Retroviridae, Sedoreoviridae, 

Kolmioviridae» 

Структура і хімічний склад вірусів. Особливості репродукції. 

Основні представники родин, які мають медичне значення. 

Особливості епідеміології. Патогенез. Імунітет та специфічна 

профілактика. Лікування. 

2 – 

8 Тема: «Характеристика основних родин ДНК-геномних вірусів 

людини: Poxviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, Hepadnaviridae»  

Структура і хімічний склад. Особливості репродукції. Основні 

представники родин, які мають медичне значення. Особливості 

епідеміології. Патогенез. Імунітет та специфічна профілактика. 

Лікування. 

2 – 

Усього годин 16 4 

 
 

3.3. Лабораторні заняття 
 

№ з/п 
Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

Розділ 1. Фундаментальні властивості вірусів  

та методи лабораторної діагностики вірусних хвороб 

1 Тема: «Організація та обладнання вірусологічної лабораторії. 

Техніка безпеки і правила роботи з вірусовмісним матеріалом. 

Лабораторна діагностика вірусних хвороб» 

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.  

Загальні принципи відбору біологічного матеріалу від хворих 

осіб. Методи лабораторної діагностики вірусних хвороб: 

експресні, вірусологічні (ізоляція, індикація та ідентифікація 

вірусу), серологічні (ретроспективні). 

2 2 
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1 2 3 4 

2 Тема: «Індикація вірусів у досліджуваному матеріалі за 

наявністю віріонів, тілець-включень і вірусних нуклеїнових 

кислот» 

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 сказу Суть методу ДНК-зондів і 

ПЛР. Етапи індикації вірусних нуклеїнових кислот методом ДНК-

зондів і у ПЛР. 

2 2 

3 Тема: «Культивування вірусів в організмі лабораторних 

тварин» 

Мета використання лабораторних тварин у вірусології та вимоги до 

них. Методи експериментального зараження. Індикація вірусів у 

організмі лабораторних тварин. Розтин лабораторних тварин, відбір 

вірусовмісного матеріалу для ідентифікації збудника. 

2 1 

4 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 1 

5 Тема: «Культивування вірусів у культурах 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  оно шарові культури. Первинно-

трипсинізовані, субкультури, диплоїдні та перещеплювані культури 

клітин. Принцип їхнього виготовлення, переваги та недоліки. 

Розчини і живильні середовища для культур клітин. Методика 

виготовлення первинно-трипсинізованої культури фібробластів 

курячого ембріона і субкультури клітин.  

2 1 

6 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. Індикація 

в культурі клітин нецитопатогенних і латентних вірусів. 

2 1 

Розділ 2. Особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету 

7 Тема: «Серологічні реакції у вірусології» 

Загальні принципи серологічних реакцій і мета використання їх у 

вірусології. Суть і принцип постановки РН, РГГА, РНГА, РГГАд. 

Облік та інтерпретація результатів.  

2 – 

8 Тема: «Серологічні реакції у вірусології» 

Суть і принцип постановки РЗК, РІФ, ІФА, РІА, ІХА. Облік та 

інтерпретація результатів. 

2 – 
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1 2 3 4 

Розділ 3. Збудники вірусних хвороб. Пріони. Бактеріофаги 

9 Тема: «Вірусологічна діагностика сказу, поліомієліту та 

ентеровірусних інфекцій (Коксакі, ЕСНО)» 

Характеристика збудників і клініко-епідеміологічні дані хвороб. 

Відбір матеріалу для дослідження. Вірусологічна діагностика: 

експрес-методи, вірусологічні методи (ізоляція, індикація та 

ідентифікація вірусу) і методи ретроспективної діагностики. 

2 – 

10 Тема: «Вірусологічна діагностика грипу, краснухи та 

ротавірусної інфекції» 

Характеристика збудників і клініко-епідеміологічні дані хвороби. 

Відбір матеріалу для дослідження. Вірусологічна діагностика: 

експрес-методи, вірусологічні методи (ізоляція, індикація та 

ідентифікація вірусу) і методи ретроспективної діагностики. 

2 – 

11 Тема: «Вірусологічна діагностика параміксовірусних і 

пневмовірусних інфекцій» 

Характеристика збудників парагрипу, епідемічного паротиту, кору, 

підгострого склерозивного паненцефаліту і респіраторно-

синцитіальної інфекції та клініко-епідеміологічні дані хвороб. Відбір 

матеріалу для дослідження. Вірусологічна діагностика: експрес-

методи, вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація 

вірусу) і методи ретроспективної діагностики.  

2 – 

12 Тема: «Вірусологічна діагностика COVID-19, ВІЛ-

інфекції/СНІДу та арбовірусних інфекцій» 

Характеристика збудників та клініко-епідеміологічні дані хвороби. 

Відбір матеріалу для дослідження. Вірусологічна діагностика: 

експрес-методи, вірусологічні методи (ізоляція, індикація та 

ідентифікація вірусу) і методи ретроспективної діагностики.  

2 – 

13 Тема: «Вірусологічна діагностика вірусних гепатитів» 

Характеристика збудників гепатитів А, В, С, D, Е, G і клініко-

епідеміологічні дані хвороб. Відбір матеріалу для дослідження. 

Вірусологічна діагностика: експрес-методи, вірусологічні методи 

(ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і методи 

ретроспективної діагностики.  

2 – 

14 Тема: «Вірусологічна діагностика герпесвірусних та 

аденовірусних інфекцій» 

Характеристика збудників простого герпесу, вітряної віспи–

оперізувального лишаю і цитомегаловірусної інфекції та клініко-

епідеміологічні дані хвороб. Відбір матеріалу для дослідження. 

Вірусологічна діагностика: експрес-методи, вірусологічні методи 

(ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і методи 

ретроспективної діагностики.  

2 – 

15 Тема: «Лабораторна діагностика пріонних інфекцій» 

Характеристика збудників пріонних інфекцій людини: хвороба 

Крейцфельдта–Якоба, куру, синдром Герстманна–Штраусслера–

Шейнкера, фатальне сімейне безсоння. Клініко-епідеміологічні дані 

хвороб. Відбір матеріалу для дослідження. Лабораторна діагностика: 

гістопатологічний; електронномікроскопічний метод виявлення 

САФ; гістохімічний метод ІФА; метод твердофазного ІФА; 

імуноблотинг. 

2 – 
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1 2 3 4 

16 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). 

2 – 

Усього годин 32 8 

 
 

3.4. Самостійна робота 
 

№ з/п Назви тем та їхній короткий зміст 
Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

1 Тема: «Серологічні реакції у вірусології» 

Загальні принципи серологічних реакцій і мета використання їх у 

вірусології. Суть і принцип постановки РН, РГГА, РНГА, РГГАд, 

РЗК, РДП, РІФ, ІФА, ІХА. Облік та інтерпретація результатів. 

– 2 

2 Тема: «Онкогенні віруси» 

Характеристика онкогенних вірусів із родин Retroviridae, 

Flaviviridae, Papillomaviridae, Polyomaviridae, Herpesviridae, 

Hepadnaviridae, Poxviridae. Структура і хімічний склад. 

Особливості репродукції. 

4 2 

3 Тема: «Спеціальна вірусологія» 

Стійкість вірусів до фізико-хімічних факторів. Основні клінічні 

ознаки вірусних хвороб, передбачених тематикою лекцій і 

лабораторних занять. 

5 3 

4 Тема: «Засоби специфічної профілактики і лікування 

вірусних хвороб» 

Засоби специфічної профілактики і лікування вірусних хвороб, 

передбачених тематикою лекцій і лабораторних занять. 

5 3 

5 Тема: «Вірусологічна діагностика сказу, поліомієліту та 

ентеровірусних інфекцій (Коксакі, ЕСНО)» 

Характеристика збудників і клініко-епідеміологічні дані хвороб. 

Відбір матеріалу для дослідження. Вірусологічна діагностика: 

експрес-методи, вірусологічні методи (ізоляція, індикація та 

ідентифікація вірусу) і методи ретроспективної діагностики.  

– 2 

6 Тема: «Вірусологічна діагностика грипу, краснухи та 

ротавірусної інфекції»  

Характеристика збудників і клініко-епідеміологічні дані хвороб. 

Відбір матеріалу для дослідження. Вірусологічна діагностика: 

експрес-методи, вірусологічні методи (ізоляція, індикація та 

ідентифікація вірусу) і методи ретроспективної діагностики.  

– 2 

7 Тема: «Вірусологічна діагностика параміксовірусних і 

пневмовірусних інфекцій» 

Характеристика збудників грипу, парагрипу, епідемічного 

паротиту, кору, підгострого склерозивного пан енцефаліту і 

респіраторно-синцитіальної інфекції та клініко-епідеміологічні 

дані хвороб. Відбір матеріалу для дослідження. Вірусологічна 

діагностика: експрес-методи, вірусологічні методи (ізоляція, 

індикація та ідентифікація вірусу) і методи ретроспективної 

діагностики.  

– 2 



 

 

11 

11 

1 2 3 4 

8 Тема: «Вірусологічна діагностика COVID-19, ВІЛ-інфекції/ 

СНІДу та арбовірусних інфекцій» 

Характеристика збудників і клініко-епідеміологічні дані хвороби. 

Відбір матеріалу для дослідження. Вірусологічна діагностика: 

експрес-методи, вірусологічні методи (ізоляція, індикація та 

ідентифікація вірусу) і методи ретроспективної діагностики.  

– 2 

9 Тема: «Вірусологічна діагностика вірусних гепатитів» 

Характеристика збудників гепатитів А, В, С, D, Е, G і клініко-

епідеміологічні дані хвороб. Відбір матеріалу для дослідження. 

Вірусологічна діагностика: експрес-методи, вірусологічні методи 

(ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і методи 

ретроспективної діагностики.  

– 2 

10 Тема: «Вірусологічна діагностика герпесвірусних та 

аденовірусних інфекцій» 

Характеристика збудників простого герпесу, вітряної віспи–

оперізувального лишаю і цитомегаловірусної інфекції та клініко-

епідеміологічні дані хвороб. Відбір матеріалу для дослідження. 

Вірусологічна діагностика: експрес-методи, вірусологічні методи 

(ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і методи 

ретроспективної діагностики.  

– 2 

11 Тема: «Лабораторна діагностика пріонних інфекцій» 

Характеристика збудників пріонних інфекцій людини: хвороба 

Крейцфельдта–Якоба, куру, синдром Герстманна–Штраусслера–

Шейнкера, фатальне сімейне безсоння. Клініко-епідеміологічні 

дані хвороб. Відбір матеріалу для дослідження. Лабораторна 

діагностика: гістопатологічний; електронно-мікроскопічний 

метод виявлення САФ; гістохімічний метод ІФА; метод 

твердофазного ІФА; імуноблотинг. 

– 2 

12 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). 

– 2 

13 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів 28 52 

Усього годин 42 78 
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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. 

5. Арбовірусні інфекції 

6. Онкогенні віруси. 

7. Пріони – збудники трансмісивних губчастоподібних енцефалопатій. 

8. Бактеріофаги. 

9. Культура клітин як найдосконаліший об’єкт для культивування вірусів. 

10. Експрес-методи ідентифікації вірусів у біологічному матеріалі від хворих осіб. 

11. Молекулярно-генетичні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб. 

12. Серологічні реакції за лабораторної діагностики вірусних хвороб. 

13. Діагностичні тест-системи за лабораторної діагностики вірусних хвороб в Україні. 

14. Засоби імунопрофілактики за вірусних хвороб в Україні.   

 

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;  

 проведення лабораторних досліджень, інтерпретація та оцінка отриманих результатів;  

 науково-дослідна робота;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

 лекції;  

 лабораторні заняття;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Головна мета лекційних занять – оволодіння теоретичними основами вірусології з 

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

індикації збудників вірусних інфекцій.  

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

 вивчення методів лабораторної діагностики вірусних хвороб; 

 засвоєння правил відбору біологічного матеріалу від хворих осіб та його підготовки для 

лабораторного дослідження; 

 засвоєння методів швидкої індикації вірусів безпосередньо в досліджуваних пробах, 

ізоляції вірусів у чутливих лабораторних об’єктах, серологічної ідентифікації вірусів і 

специфічних антитіл;  

 аналіз та узагальнення результатів лабораторного дослідження і постановка діагнозу на 

вірусну хворобу. 

На лабораторних заняттях практикується усне опитування, описові завдання і тестовий 

контроль, які показують рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти як майбутніх лікарів–фармацевтів. 
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6. Методи контролю 

Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється шляхом проведення поточного та 

залікового контролю. 

Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях упродовж навчального року 

у вигляді усного опитування і тестування.  

Поточний тестовий контроль охоплює 1–2 теми лабораторних занять та одну тему 

лекційного заняття. Тестові завдання мають по 4 відповіді. Результат тестового контролю 

оцінюється по 1 балу за одну вірну відповідь. Окрім тестових запитань, розроблено  

20 діагностичних завдань зі спеціальної вірусології. 

Залік отримують здобувачі вищої освіти, які виконали всі види робіт, передбачені 

навчальною програмою.  

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

(за національною системою) 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти упродовж 

семестру за всі види навчальної роботи, становить 100. Це поточний контроль (ПК). 

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: 
                                         100 × САЗ 

ПК =  ――――――――― ,  де: 
5 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок  

(з точністю до 0,01); 

5 – максимально можливе САЗ. 

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 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. 
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Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

під час заліку 

 

Оцінка 

залік 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

Зараховано 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 

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.  

Зараховано 

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 

з можливістю 

повторного 

складання заліку 

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 відсутня. 

Не зараховано 

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. 
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