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1. Мета дисципліни — сформувати уявлення про методи філогенетичного аналізу 

мікроорганізмів, у тому числі з використанням підходів геноміки та метагеноміки; окреслити стан 

філогенетичних взаємозв’язків між організмами, встановлений на даний момент; виявити основні 

фактори, що є рушіями дивергентної еволюції, яка в свою чергу призводить до виникнення нових 

видів послідовностей; сформувати вміння використовувати  сучасні інструменти для 

реконструкції філогенетичних зв’язків між мікроорганізмами у фундаментальних та прикладних 

цілях. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: основи загальної мікробіології,  біохімії, біофізики, генетики, молекулярної біології. 

2. Вміти самостійно застосовувати знання з  загальної мікробіології,  біохімії, біофізики, 

генетики, молекулярної біології. 

3. Володіти елементарними навичками опрацювання наукової літератури, вирішення задач, 

роботи з матеріалами та обладнанням, що використовуються в мікробіологічній 

лабораторії, користування ПО. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є філогенетичні взаємозв’язки між 

мікроорганізмами, їх взаємозв’язки з іншими філами дерева життя; методи та технології 

отримання, порівняння, аналізу, анотації послідовностей генів та білків; методи 

реконструкції філогенії на основі окремих послідовностей та цілих геномів; молекулярні 

маркери для встановлення філогенії бактерій; горизонтальний переніс генів як фактор 

видового різноманіття мікроорганізмів; сучасні підходи до аналізу геномів та реконструкції 

філогенії, характерні для ери «пост-омік». 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Сформувати уявлення про способи отримання, аналізу, анотації нуклеотидних та 

амінокислотних послідовностей з метою використання у філогенетичному аналізі 

мікроорганізмів. 

2. Сформувати систему знань про філогенетичні зв’язки між організмами, способи їх 

встановлення та відображення; участь мобільних генетичних елементів мікроорганізмів у 

створенні видового різноманіття; основні підходи геноміки та метагеноміки для 

філогенетичного аналізу культивованих та некультивованих видів мікроорганізмів. 

3. Сформувати вміння застосовувати інструменти та методи вирівнювання, побудови 

філогенетичних дерев, формувати задачу для генетичного та біоінформатичного аналізу, 

моделювати процес дивергентної еволюції у мікроорганізмів, та використовувати 

філогенетичний аналіз для ідентифікації мікроорганізмів. 

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень 

освіти (шостий рівень НКР України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 

 

Інтегральна компетентність: Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на 

межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних 

галузей. 

ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних 

наук для вирішення завдань сучасної біології. 

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей для дослідження різних рівнів організації живого, біологічних явищ і 

процесів. 

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за допомогою 

відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних умовах і звітувати про 

результати. 

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та 

концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, систематики, методів 

виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот упродовж онто- та 

філогенезу. 

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної інформації у 

організмів. 

ФК14.8. Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних фізіологічних груп. 

ФК15.8. Уявлення про клонування чужорідних генів з використанням векторних молекул та 

практичне застосування культур клітин у мікробіологічних дослідженнях 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати технології сиквенування першого 

покоління, другого та третього покоління: 

їх переваги та недоліки, необхідні етапи 

підготовки бібліотеки ДНК, та якісні і 

кількісні характеристики отримуваних 

даних 

Лекція 

Самостійна робота 
Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

короткі 

конрольні 

роботи 

10 

1.2 Знати принципи і методи збірки  

протяжних послідовностей, принципи і 

методи вирівнювання послідовностей 

нуклеотидів та амінокислот: різні типи 

вирівнювань, інструменти для попарного 

та множинного вирівнювання 

Лекція 

Самостійна робота 
Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

короткі 

конрольні 

роботи 

10 

1.3 Знати основні елементи на послідовності, 

їх функціональне призначення, стратегії їх 

пошуку та їх значення у вирівнюванні 

послідовностей та пошуку гомологів; 

методи реконструкції філогенії, типи 

філогенетичних дерев та їх застосування 

Лекція 

Самостійна робота 
Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

короткі 

конрольні 

роботи 

10 

1.4 Знати основні молекулярні маркери, що 

використовуються в філогенії прокаріот; 

знати основні положення  теорії Дерева 

життя та гіпотези Кола життя, та вплив 

горизонтального переносу генів на 

еволюцію мікроорганізмів 

Лекція 

Самостійна робота 
Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

короткі 

конрольні 

роботи 

10 
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1.5 Знати сучасні підходи до філогенії 

мікроорганізмів: визначення топології та 

динаміки бактеріальної хромосоми, 

принципи здійснення філогенетичного 

аналізу даних наступного покоління в еру 

«пост-омік» 

Лекція 

Самостійна робота 
Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

короткі 

конрольні 

роботи, 

10 

2.1 Вміти виконувати попарне та множинне 

вирівнювання послідовностей, проводити 

пошук елементів в їх межах 

Лекція 

Самостійна робота 
Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

короткі 

конрольні 

роботи 

10 

2.2 Моделювати напрямок змін у 

послідовностях на основі пошуку 

однонуклеотидних поліморфізмів, 

консенсусної послідовності, побудови 

«лого» мотивів 

Лекція 

Самостійна робота 
Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

короткі 

конрольні 

роботи 

10 

2.3 Встановлювати філогенетичні зв’язки між 

організмами на основі послідовності 

окремого молекулярного маркера  та 

повногеномної послідовності 

Лекція 

Самостійна робота 

 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

короткі 

конрольні 

роботи 

10 

2.4 На основі теоретичних даних моделювати 

процес дивергентної еволюції у прокаріот 

Лекція 

Самостійна робота 
Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

короткі 

конрольні 

роботи 

10 

3.1 Зрозуміле і недвозначне донесення 

власних висновків, здатність 

проаналізувати переваги та недоліки 

реконструкцій філогенії мікроорганізмів  

Лекція 

Самостійна робота 
Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

короткі 

конрольні 

роботи, 

доповідь 

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання 

(назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії, письмово 

відображувати та презентувати 

результати своїх досліджень українською 

мовою. 

      +  + + 

ПР02. Виявляти можливість спілкування 

іноземною мовою в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією. 

+ +   + +     

ПР03. Використовувати теорії і закони 

математики, фізики, хімії та інших наук 

для вирішення завдань сучасної біології. 

    + + + + +  

ПР04. Розуміти основні терміни, 

концепції, принципи, теорії і закони в 

галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей. 

+  + + +     + 

ПР07. Демонструвати знання про 

структурну організацію біологічних 

систем на молекулярному рівні 

організації. 

+  +  + + + + +  

ПР08. Демонструвати знання 

фундаментальних біологічних процесів, 

будови та функцій живих організмів. 

+  +  + + + + +  

ПР14. Використовувати знання і 

розуміння основ загальної екології, 

принципів оптимального 

природокористування й охорони природи. 

+  +  + + + + + + 

ПР15. Застосовувати у професійній 

діяльності методи визначення 

структурних та функціональних 

характеристик біологічних систем на 

різних рівнях організації. 

 

+   +     + + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми 

планування та проведення польових, 

лабораторних, клініко- 

лабораторних досліджень, у т.ч. 

математичні методи та програмного 

забезпечення для проведення досліджень, 

обробки та представлення результатів. 

     + + + +  

ПР17. Шляхом самостійного навчання 

освоїти нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань 

 + + +     + + 
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біології. 

ПР18. Демонструвати знання основних 

принципів збереження й зміцнення 

здоров’я, формування ціннісних 

орієнтацій щодо здорового способу 

життя. 

+    +  +  +  

ПР22. На основі базових знань з 

природничих та математики наук 

формувати загальні уявлення про 

закономірності індивідуального та 

історичного розвитку біологічних систем 

на різних рівнях організації та 

особливості їхньої кооперативної 

взаємодії. 

 +   +  + + + + 

ПР23.8. Володіння мікробіологічними 

методами досліджень. 
    + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота з 1-го розділу: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 – 30 балів/15 балів 

2. Модульна контрольна робота з  2-го розділу РН 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.1 –  24/12 балів 

3. Модульна контрольна робота з  3-го розділу РН 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.1 – 20 балів/10 балів 

4. Поточна перевірка знань (короткі контрольні роботи, 10 робіт по 1,6 балів) РН 1.1-3.1 –              

16 балів/8 балів 

5. Доповідь: РН 3.1 – 10 балів/5 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання 

(оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються). Перескладання 

семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за умови написання всіх контрольних 

робіт, опрацювання наукової статті та представлення доповіді за темою статті. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 Модульні контрольні роботи проводяться  по завершенню відповідного розділу, всередині 

семестру та  наприкінці,  поточна перевірка знань проводиться вибірково на 10 заняттях (із 

загальної кількості 17), оцінка доповіді проводиться впродовж семестру.   

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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 8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  _____40___  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

роботи 
Самостійна 

робота 

Розділ 1 Філогенія прокаріот в контексті розвитку технологій сиквенування 

1 Тема 1 Сучасні проблеми філогенії прокаріот 6  10 

 

Лекція 1  Введення в філогенетику та філогеноміку. 

Сучасні проблеми філогенії прокаріот. 

Концепція Дерева життя,  гіпотеза Кола 

життя (Ring of Life), та Мережі життя 

(Web of Life). Ітерації дерева життя. CPR 

філум в межах домену Bacteria.Особливості 

16S рРНК гену бактерій групи CPR. 

Встановлення окремого домену архей. Гени 

архей, що кодують ESP (характерні для 

еукаріот білки). Asgard archaea. 

               

2   

 

Лекція 2 Молекулярні маркери. 16SрРНК. 

Альтернативні глобальні маркери. MLST-

аналіз, конкатенація послідовностей 

філогенетичних маркерів. Концепція 

пангенома. Концепція виду у пангеномному 

аналізі. Проблеми використання 

рибосомальних білків як філогенетичних 

маркерів.  

               

2   

 

Лекція 3 Горизонтальний переніс генів та його 

вплив на конструкцію дерева життя. 

Філогенія мобільних генетичних елементів 

мікроорганізмів  

2   

 

Самостійна робота  

Молекулярно-генетичні методи реконструкції 

філогенії мікроорганізмів (ДНК гібридизація, 

ампліфікація, розрізання ендонуклеазами), 

денатуруючий гель-електрофорез. Філогеноміка 

прокаріотичних рибосомних білків. Опрацювання 

статті. 
 

  10 

2 Тема 2 Технології сиквенування ДНК 8   

 

Лекція 4 Біоінформатичний аналіз. Історія 

геноміки. Історія сиквенування. Технології 

сиквенування першого покоління. Технологія 

сиквенування  Максама-Гілберта. Технологія 

сиквенування за Сенгером. Шотган 

сиквенування. Expressed Sequence Tags. 

             SBS. Піросиквенування. 

2   

 

Лекція 5 Технології сиквенування другого покоління. 

NGS. HTS. Технологія 454. Платформа 

сиквенування Illumina (Solexa). Технологія 

Ion Torrent. Технологія SOLID.  

2   

 

Лекція 6 Технології сиквенування третього 

покоління. SMS. Nanopore. MinION. SMART 

сиквенування. Переваги та недоліки 

розглянутих технологій. 

2   

 

Лекція 7 Збірка генома. Етапи застосування NGS у 

мікробіології. РНК-сиквенування. Single-cell 

геноміка. 

2   
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Самостійна робота  

DNA nanoballs технологія.GWAS.  
 

 
10 

 
Модульна контрольна робота  1 

2  
 

 

Розділ 2 Аналіз послідовності 

3 
Тема 3. Вирівнювання нуклеотидних та 

амінокислотних послідовностей 
4  5 

 

Лекція  8 Концепція гомологів: ортологи, паралоги, 

ксенологи. Подібність послідовностей як 

кількісна оцінка гомології. Вирівнювання 

послідовностей: принцип, мета; локальне 

та глобальне вирівнювання, попарне та 

множинне вирівнювання. Матриці заміщень. 

Дот плот. 

2   

 

Лекція 9 Бази даних. NCBI. GenBank. Формати 

відображення даних. Евристичні підходи 

пошуку подібних послідовностей. Програма 

BLAST та FASTA. Оцінювання якості 

вирівнювання. E-значення. 

2   

 

Самостійна робота Здійснити пошук гомологічних 

послідовностей в базі даних білків (Referense 

sequence proteins), використовуючи матриці 

заміщень BLOSUM та РАМ різних значень, 

та порівняти отримані результати. 

  5 

4 
ТЕМА  4. Пошук елементів на послідовності, 

анотація генома 
6 0 10 

 

Лекція 10 Відкриті рамки зчитування. Гени. 

Втрата та набуття генів. Програми 

GenMark, Glimmer, Orf finder для пошуку 

відкритих рамок зчитування в бактеріальнй 

ДНК. Формування файлу анотації для 

завантаження в базу даних. 

2   

 

Лекція 11 Мотиви на послідовності. Структура 

бактеріального промотора, сайту 

зв’язування рибосоми, сайту зв’язування 

факторів транскрипції та інших 

регуляторних білків.  

2   

 

Лекція 12 Термінатори. Консервативні домени в 

межах послідовності білка. Постановка 

проблеми пошуку мотивів на 

послідовностях. Профайл, консенсус, 

Sequence logo. Програми пошуку мотивів , 

термінаторів, вторинної структури РНКю 

2   

 

Самостійна робота Локальні структурні мотиви в 

межах білкових послідовностей: diverging 

type-2 turn, Serine hairpin, Type-I hairpin, 

Frayed helix, Proline helix C-cap, alpha-alpha 

corner, glycine helix N-cap. Трансмембранні 

домени. 

  10 

 Модульна контрольна робота  2 1   

Розділ  3 Філогенетика і філогеноміка мікроорганізмів 

5 ТЕМА 5 Філогенетичний аналіз 4 0 10 

 

Лекція 13 Множинне вирівнювання послідовностей 

як основа для побудови філогенетичного 

дерева Типи дерев. Вкорінене та невкорінене 

дерево. Еволюційні моделі. Дистанційні 

2   
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методи реконструкції філогенії. 

 
Лекція 14 Методи аналізу дискретних ознак. 

Bootstrap-аналіз. 
2   

 

Самостійна робота Ознайомитися з принципом 

роботи програм множинного вирівнювання 

послідовностей і побудови філогенетичних 

дерев CLUSTAL та MEGA. 

  5 

6 ТЕМА 6 Філогенія у еру пост-омік 6  10 

 

Лекція 15 Визначення поняття ери «пост-омік». 

Технології сиквенування, що дозволяють 

встановити топологію хромосоми. 

DNAse/FAIRE-сиквенування, MNase- 

сиквенування, ATAС-сиквенування, CHIP-

сиквенування, методи 3С, 4С, 5С, Hi-C. 

2   

 

Лекція 16 Філогеноміка ери «пост-омік»: аналіз 

еволюційних взаємозв’язків нового покоління, 

що не базується на множинному 

вирівнюванні. 

2   

 

Лекція 17 Мультиомний аналіз мікробіомів. Single-

cell оміки у контексті дослідження 

різноманіття еконіш. 

2   

 
Самостійна робота Динаміка бактеріальної 

хромосоми. 
  10 

 Модульна контрольна робота  3 1   

 ВСЬОГО 38  50 

  * - за наявності змін до графіку навчального процесу (див. додаток 1) 

 

Загальний обсяг 90  год, в тому числі: 

Лекцій – 38 год. 

Самостійна робота – 50 год. 

Консультацій – 2 год. 
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