
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

«ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Освітній ступінь – магістр  

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки 3, семестр – 5 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладачі  

Радзиховський Микола Леонідович, кандидат 

ветеринарних наук, доцент 

Дишкант Ольга Василівна, кандидат ветеринарних наук, 

доцент 

Профайл викладача  

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-

sklad-mve/m-radzikhovskij-mikola-leonidovich  

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-

sklad-mve/m-dishkant-olga-vasilivna  

Контактна інформація 

номер телефону: 067-725-65-07, контактний E-mail: 

nickvet@ukr.net (Радзиховський М. Л.) 

номер телефону: 067-490-67-82, контактний E-mail:  
dyshkant_olga@ukr.net (Дишкант О. В.) 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2036  

Консультації 
Очна /Онлайн (за потреби) консультація через Zoom, 

Viber щочетверга з 16.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Вірусологія, наука про інфекційні агенти неклітинної природи – віруси. Вірусологія є 

частиною біології, а також складовою частиною медичної та сільськогосподарських наук 

– медична, ветеринарна, рослинна. Вірусологія ділиться на загальну і спеціальну.  

Загальна вірусологія вивчає фундаментальні проблеми – структуру і хімічний склад 

вірусних частинок (віріонів), взаємодію вірусів з клітиною і організмом, їх походження та 

кругообіг у природі та класифікацію вірусів тощо. Найважливішим розділом загальної 

вірусології є молекулярна вірусологія, що досліджує структуру та функції вірусних 

частинок, механізми експресії вірусних генів, молекулярну еволюцію вірусів і т.д. 

Спеціальна вірусологія вивчає особливості окремих родин вірусів, розробляє методики 

лікування та профілактики вірусних інфекцій. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Теоретичне і практичне навчання з дисципліни здійснюється під час 3 року навчання 

для опанування студентами принципів відбору вірусовмісних зразків, методик знищення 

вірусів в об’єктах навколишнього середовища, освоєння методів ідентифікації вірусів.  
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Вивчення навчальної дисципліни повинно надати здобувачам освіти можливості 

набути певні компетентності:  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, пошуку та оброблення 

інформації щодо вірусів та хвороб вірусної етіології, наведеної в підручниках, посібниках, 

лабораторних інструкціях, наукових статтях із різних джерел; 

- здатність застосовувати набуті теоретичні знання щодо будови, хімічного складу, 

репродукції, генетики, класифікації та культивування вірусів у практичних ситуаціях; 

- здатність до розуміння предметної  області  ветеринарної вірусології; 

- прагнення до збереження довкілля; 

- здатність розуміти особливості функціонування систем органів, тканин і клітин 

тварин під час колонізації їх вірусами; 

- застосовувати посуд, спеціальні інструменти та пристрої для здійснення 

необхідних маніпуляцій при відборі вірусовмісного матеріалу під час оцінки стану 

організму тварин різних видів; 

- здатність дотримуватись правил техніки безпеки, асептики, антисептики  у  

здійсненні фахової діяльності; 

- здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків щодо 

стану тварин чи встановлення діагнозу; 

- здатність проводити відбір патологічного і клінічного вірусовмісного матеріалу та 

його лабораторні дослідження за умов норми і патології; 

- здатність раціонально організовувати, проводити та аналізувати результати  

лабораторних та спеціальних діагностичних досліджень. 

Теоретичні знання і практичні навики, одержані студентами, дозволяють 

випускникам факультету ветеринарної медицини впевнено включатися у виробничий 

процес і успішно вирішувати практичні проблеми ветеринарної вірусології 

(закономірності виникнення та розповсюдження інфекційних хвороб вірусної етіології; 

особливості перебігу та діагностики хвороб у тварин різних видів. принципи 

культивування та індикації вірусів, ідентифікація вірусів в умовах лабораторії) . 

 

СК01. Здатність встановлювати особливості будови і функціонування клітин, тканин, 

органів, їх систем та апаратів організму тварин різних класів і видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та інших хребетних.  
СК05. Здатність застосовувати методи і методики патолого-анатомічної діагностики 
хвороб тварин для встановлення остаточного діагнозу та причин їх загибелі 
СК06. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і пересилання проб 

біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.  

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна форма 

 ОС «Магістр» після повної середньої освіти, денна форма 

Лекції 12 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 78 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни «Ветеринарна вірусологія»: очний, а за умов 

карантину – змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle та Zoom), дистанційний.  

 

 



5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Т1 Основи ветеринарної вірусології  
1.  Вступ. Предмет ветеринарна вірусологія, її завдання та 

значення. Методи вірусологічних досліджень. 

2.  Класифікація вірусів 

3.  Будова вірусів Хімічний  склад вірусів 

4.  Правила роботи з вірусконтамінованим матеріалом та 

принцип роботи сучасних лабораторій 

38 

2 Т2 Діагностика вірусних хвороб 

1. Виділення вірусів на чутливих біологічних об’єктах. 

2. Принципи молекулярно-біологічних методи досліджень 

вірусовмісних матеріалів. 

3. Специфічна та експрес-діагностика вірусних хвороб 

4. Імунологічні та серологічні дослідження 

5. Характеристика складових для молекулярно-біологічних 

досліджень 

42 

3 Т3 Патогенез вірусних інфекцій 
1. Противірусний імунітет  

2. Особливості імунної відповіді при вірусних хворобах  

3. Патогенез вірусних інфекцій на рівні організму  

4. Стабільність вірусної інфекційності 

 

40 

Разом: 120 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється в 

ході тематичного опитування під час лабораторних (терміни, робота з моделями), 

перевірки ситуаційних завдань та тестових питань різного рівня складності, включених в 

екзаменаційні білети. 

 
5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання 

начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів 
 

Складові оцінки в 60 балів для кожного семестру: 

Наскрізне опитування під час лабораторних (термінологічний 

контроль, робота з моделями, фото- і відеоматеріалами) – 10 

балів/семестр. 

Робота з реальними об’єктами для вірусологічних досліджень та 

моделями – 10 балів/семестр. 

Вирішення ситуаційних завдань – 10 балів/семестр. 

Індивідуальні контрольні роботи. Письмово або у вигляді тестових 

завдань (3 шт., 10 балів кожна) – 30 балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

 

РН01 Опитування під час лабораторних. Вирішення ситуаційних завдань. 

Тестування (екзаменаційні тести). 

 



РН03 Опитування під час лабораторних. Робота з реальними об’єктами 

для вірусологічних досліджень та моделями. Індивідуальні 

письмові роботи. Тестування (екзаменаційні тести). 

РН 09 Опитування під час лабораторних. Вирішення ситуаційних завдань. 

Індивідуальні письмові роботи. Тестування (екзаменаційні тести). 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Упродовж семестру студенти вивчають матеріал і складають залік. 

До складання підсумкового контролю допускають студентів, які 

відвідували лабораторні заняття і мають позитивну поточну 

успішність (36-60 балів). 

Критерії оцінювання За теоретичну підготовку з теми лабораторного заняття 

(опитування) максимальна оцінка складає 1 бал. 

За роботу з реальними об’єктами для вірусологічних 

досліджень та моделями на лабораторних заняттях студент  

отримує від 0,5 до 1 балу.  

Контрольна робота проводиться письмово або у формі 

комп’ютерного тестування. 15 питань (тестових завдань), що 

складаються на основі лекційного курсу, лабораторних робіт і 

питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Правильне 

розв'язання тестового завдання, в залежності від складності 

питання, оцінюється в межах від 0,5 до 1 бала.  

Впродовж семестру студент виконує письмові ситуаційні 

завдання. За якісно виконане завдання студент отримує до 5 балів.  

5 балів – Студент грамотно, логічно і чітко відповідає на всі 

питання, розкриває зміст наукових термінів та понять, переконливо 

аргументує відповіді, виявляє глибокі та міцні знання з усього 

теоретичного курсу, вміє використовувати дані додаткової 

літератури. 

4 бали – Студент вільно володіє матеріалом, дає повні 

змістовні відповіді на запитання, але допускає окремі неточності у 

висвітлені питань, виклад матеріалу недостатньо логічний. 

3 бали – Студент неповно характеризує тему, виявляє знання і 

розуміння основних положень, але без деталей, допускає помилки 

та неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

2 бали – Студент має фрагментарні знання з усього курсу, 

нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, 

систематизувати матеріал.  

1 бал – Студент дуже погано володіє програмним матеріалу, 

допускає велику кількість грубих помилок. 

Підсумковий тестовий контроль. Проводиться на платформах 

для дистанційного навчання. За вирішення 40 тестів студент може 

отримати  по 1 балу/тест, максимально 40 балів.  
 

6. Результати навчання 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини.  

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в 

організмі тварин у нормі та за патології.  

РН 09. Розробляти заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для 

тварин і людей.  

7. Пререквізити 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Ветеринарна вірусологія», необхідні знання та результати навчання з 



попередньо прослуханих дисциплін: Біофізика, Неорганічна і органічна хімія, Анатомія 

тварин, Цитологія, гістологія, ембріологія, Фізіологія тварин, Патологічна фізіологія 

тварин, Клінічна біохімія, Ветеринарна мікробіологія та імунологія. 

8. Політики дисципліни 
 

1. відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин студент 

здає лише планові контрольні та тестові завдання (максимальна кількість семестрових 

балів –  40). Додаткове опитування для підвищення семестрової оцінки не проводиться.  

2. правила поведінки на лабораторному занятті. У випадку порушення техніки 

безпеки при роботі з вірусовмісним матеріалом студент отримує штрафні бали (з наявної 

загальної оцінки вилучається по 2 бали за кожне порушення). 

3. гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими 

потребами. За бажанням осіб з особливими потребами опитування, прийом контрольних 

робіт та аналітичних звітів здійснюється викладачами в індивідуальному порядку. Прийом 

здійснюється в часи, відведені для консультацій, і проводиться в умовах лабораторії чи 

он-лайн (терміни – згідно даного силабусу).  

4. академічна активність. Відповіді на ситуаційні завдання та питання наскрізного 

опитування залежать від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням.  

За певних обставин (пропуски занять з поважних причин, запровадження 

дистанційного навчання тощо) спілкування між викладачем і студентом для оцінювання 

рівня підготовки остьаннього може здійснюватись індивідуально: під час тематичних 

консультацій в аудиторіях кафедри або онлайн-консультацій через Viber згідно умов 

даного силабусу. 
 

9. Технічне та програмне забезпечення  

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться в учбових 

лабораторіях з використанням спеціального наочного матеріалу (лабораторного посуду, 

стенди, плакати). При виконанні самостійних робіт використовуються навчально-

методичні розробки. Тестування знань студентів здійснюється письмово або через 

університетську платформу Moodle та спілкування через конференцію Zoom.   
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