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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів навички молекулярно-таксономічного аналізу 
по трьом напрямкам: ідентифікація таксонів за маркерними послідовностями ДНК, побудова 
молекулярно-філогенетичних дерев; визначення статусу таксону на основі вторинної 
структури послідовностей ITS. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати – основи молекулярної біології в межах нормативної дисципліни, основи систематики 
рослин та грибів в рамках нормативних, спеціальних дисциплін та польових практик, що 
викладались в попередні роки навчання. 
2. Вміти – вміти ідентифікувати ботанічні та мікологічні об’єкти, знати основи молекулярної 
біології в об’ємі, що визначений нормативними та спеціальними дисциплінами, що викладались 
в попередні роки навчання. 
3. Володіти елементарними навичками роботи з ПК на рівні досвідченого користувача. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Молекулярна таксономія рослин» є складовою циклу вільного вибору 

студента. Дисципліна є базовою біологічною дисципліною, що стосується цілісного уявлення 
про біорізноманіття, техніки ідентифікації біологічних об‘єктів за маркерними 
послідовностями геномної ДНК, отримання, аналізу та редагування хроматограм з 
результатами секвенування, з‘ясування філогенетичних відносин рослиннх та грибних 
об‘єктів за допомогою технік молекулярно-філогенетичного аналізу, визначення ступеню 
відмін між таксонами на основі молекулярно-генетичних маркерів.  
4. Завдання (навчальні цілі):  
Згідно проекту Стандарту вищої освіти України другого рівня вищої освіти за спеціальністю 
091-Біологія, дисципліна забезпечує набуття студентом загальних компетентностей 

інтегральної: 
ІК. Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною спеціалізацією і 
на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих 
наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

загальних: 
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. 

спеціальних (фахових, предметних): 
ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі 
предметних галузей. 

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та 
концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього 
середовища, раціонального природокористування. 

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної інформації у 
організмів. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біології. 

ФК12.3. Уявлення про принципи біохімічної, біофізичної та молекулярно-біологічної 
структурної організації представників вищих рослин. 

ФК13.3. Знання молекулярних підходів в таксономії рослин. 



ФК15.3. Знання основних підходів, які застосовуються в охороні рослин та раціонального 
природокористування в умовах фіто- та агроценозів. 

 

Основними завданнями дисципліни є: 
1.  сформувати уявлення та навички ідентифікації таксонів на основі послідовностей 

ДНК;  
2. сформувати уявлення та навички проведення молекулярно-філогенетичного аналізу; 
3. сформувати уявлення та навички розв‘язання таксономічних задач щодо статусу 

відмін між таксонами. 
 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(згідно освітньої програми) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 
Форми викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 
1.1 Знати маркерні послідовності, що 

використовуються у геносистематиці рослин 
та грибів 

Лекція 
Самостійна робота 

Усні 
відповіді/доповнення, 
іспит 

10 

1.2 Знати методи та засоби оцінки та 
редагування первинних хроматограм та 
вміти проводити адекватне редагування 

Лекція 
Самостійна робота 

Усні 
відповіді/доповнення, 
іспит 

10 

2.1 Вміти ідентифікувати рослинний та грибний 
об‘єкт за маркерною послідовністю геномної 
ДНК 

Лекція 
Самостійна робота 

Задача, іспит 
 30 

2.2 Вміти побудувати філогенетичне дерево 
дистанційним методами та методами аналізу 
дискретних ознак, визначити філогенетичні 
відносини таксонів, включених до заданого 
дерева 

Лекція 
Самостійна робота 

Задача, іспит 
 

20 

2.3 Вміти визначити таксономічний статус 
операційної одиниці на основі аналізу 
вторинної структури послідовностей ITS 
кластеру ядерних рибосомальних генів 

Лекція 
Самостійна робота 

Задача, іспит 
 20 

3.1 Представляти результати наукового пошуку, 
коректно вести наукову дискусію 

Лекція 
Самостійна робота 

Усні 
відповіді/доповнення, 10 

 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання дисципліни (код) 
 
Програмні результати навчання 
(за освітньою програмою) 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 

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. + +    + 

ПР06. Застосовувати принципи систематики, методи виявлення 
та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот.   +  +  

ПР07. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, теорії і 
закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей +     + 

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 біології. 

+  +    

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології відповідні методи.   + + +  
ПР23.3. Здатність проводити дослідження рослинних та грибних 
об'єктів, визначати таксони рослин та грибів флори України а 
також світової флори та мікобіоти. 

  +  +  

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Задача (з розділу 1) - РН 2.1 – 16 балів / 8 балів 
2. Задача (з розділу 2)  - РН 2.2 – 16 балів / 8 балів 
3. Задача (з розділу 3) - РН 2.3 – 16 балів / 8 балів 
4. Усні відповіді/доповнення - РН 1.1, РН 1.2 – 12 балів / 6 балів 

 
- підсумкове оцінювання:  у формі іспиту.  
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 

яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту – письмова, у вигляді трьох задач за розділами 1, 2, 3.  
Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-2.3. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем освіти під час іспиту, 
становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

- умови допуску до іспиту: 
Обов’язковим для іспиту є успішне вирішення задач.  
Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав  менше, ніж 20 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  
1. Усні відповіді/доповнення - упродовж семестру: РН 1.1, РН 1.2 
2. Задача 1 (типу highly structured cases)  - після лекції 5: РН 2.1 
3. Задача 3 (типу highly structured cases)  - після лекції 8: РН 2.2 
4. Задача 3 (типу highly structured cases)  - після лекції 15: РН 2.2 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 



8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  

№ 
п/п Зміст лекції та СРС 

Кількість годин 

лекції 
лабора-

торні 
заняття 

самос- 
тійна 

робота 
Розділ 1. Молекулярна ідентифікація 

1 

Молекулярні методи у сучасній систематиці рослин. 
Фенотипний, молекулярний та комплексний (т.зв. 
«polyphasic approach») підходи у систематиці. 
Найпоширеніші задачі молекулярної таксономії. Базові 
пакети програм для молекулярно-таксономічного аналізу 
(BioEdit, ModelTest, Phylip, MEGA, Treeview, 
Dendroscope, PhyML, MrBayes) 

2   

Знайомство з установленими пакетами прикладних 
програм   4 

2 

Маркерні послідовності, що використовуються при 
розв’язанні таксономічних задач. Найпоширеніші 
маркерні послідовності: rDNA (18S, ITS1, 5.8S, ITS2, 
28S), rbcL, trnL, rpl32. 

2   

Знайомство з прикладами використання маркерних 
послідовностей у молекулярно-таксономічній практиці   4 

3 

Основні інформаційні ресурси. Міжнародні банки 
генетичної інформації (NCBI та EMBL).  Спеціалізовні 
бази (ITS2 DataBase). Розв’язання задач першого типу: 
ідентифікація об’єкту за заданою послідовністю за 
допомогою BLAST. Програми первинної обробки 
послідовностей. Робота з програмою BioEdit. 

2   

Знайомство зі структурою NCBI (опції taxonomy, 
nucleotide)     4 

4 

Огляд методик отримання первинних данних. Методики 
виділення ДНК (СТАБ-метод «на колінці» та за 
допомогою наборів - kits). Ампліфікація та секвенування. 
Особливості сіквенсів, отриманих при  прямому 
секвенуванні та секвенуванні клонованих послідовностей.  

2   

Знайомство з протоколами виділення ДНК «на колінці»   4 

5 

Візуальная інспекція хроматограм послідовностей та 
ручне редагування сіквенсів в програмі BioEdit. Оцінка 
якості хроматограм. Маніпуляції з послідовностями 
(перетворення у +/- ланцюги, обернення, трансформація у 
зворотньо-комплементарні послідовності). Виявлення 
сайтів з поліморфізмом поодиноких нуклеотидів. 

2   

Редагування наданих послідовностей за хроматограмами    4 

Задача 1: «Молекулярна ідентифікація» 

Розділ 2. Визначення таксономічного статусу ОТО 

 

6 

Вступ до розв’язання задач другого типу: визначення 
таксономічного статусу операційної таксономічної 
одиниці (ОТО): трирівнева концепція виду А.Колеман та 
її узгодження з типологічною, біологічною та 
молекулярною концепціями виду. Вторинна структура 

2   



ITS2 як засіб для визначення рівня таксономічних відмін 
між ОТО. Консервативні мотиви ITS2. Типи мутацій у 
первинній структурі та типи відмін у вторинній структурі 
(CBC, hCBC, sst, nst) нуклеотидних послідовностей та їх 
біологічна інтерпретація. 
Трирівнева концепція виду А.Колеман   4 

7 Анотація послідовностей ITS1, 5.8S rDNA, ITS2 за 
допомогою описів сіквенсів в NCBI. Моделювання 
комлементарного мотиву 5.8S rANA (end) – 28S rDNA 
(start) та застосування отриманої  моделі для анотації 
ITS2.  

2   

 СРС з анотації послідовностей кластеру рибосомальних 
генів   4 

8 Моделювання вторинної структури окремих спіралей 
ITS2 засобами mFOLD. Пряма збірка повної моделі ITS2. 
Збірка матриці даних (data set) для порівняльного аналізу 
моделей. Техніка розв’язання задачі другого типу за 
допомогою моделей вторинної структури ITS2 в межах 
заданої матриці даних. 

2   

 Набуття навичок роботи з mFold   4 

Задача 2: «Визначення таксономічного статусу ОТО» 

Розділ 3. Молекулярно-філогенетичний аналіз 

9 Вступ до розв’язання задач третього типу: оцінка 
ступеню спорідненості з іншими таксонами за технікою 
«філогентичних дерев». Типи дендритів (Вагнерівський 
ланцюг, кладограма, філограма (аддитивне дерево), 
фенограма (ультраметричне дерево). Зовнішні та 
внутрішні вузли, гілки та їх довжина. Поняття про 
зовнішню групу та трансформацію неукорінених 
дендритів в укорінені.  

2   

 Обробка базової учбової літератури з теорії 
філогенетичного аналізу (частина 1)   4 

10 Дві групи методів побудови дерев (дистанційні та за 
аналізом дискретних ознкак). Поняття про оцінку 
інформативності дерев (бутстреп-підтримку). Уявлення 
про еволюцію нуклеотидних послідовностей та її зв’язок 
з еволюцією фенотипів. Гіпотеза нейтральної еволюції 
Поллінга та Цукеркандля. Поняття про модель еволюції 
нуклеотидної послідовності. Однопараметричні, 
двопараметричні та багатопараметричні моделі. 
Найпоширеніші моделі (Джукса-Кантора, Кімури, F84, 
GTR+G+I). 

2   

 Обробка базової учбової літератури з теорії 
філогенетичного аналізу (частина 2)   4 

11 Алгоритм побудови філогенетичних дерев: визначення 
філогенетичної задачі та вибір маркерної послідовності; 
формування data set; визначення гомологічних сайтів - 
вирівнювання (alignment); вибір еволюційної моделі та 
методу побудови дерева; побудова, візуалізація та 
визначення інформативності дерева.  Алгоритми 

2   



вирівнювання (CLUSTAL-X, CLUSTAL-W, MUSCLE). 
Програми вибору еволюційної моделі (ModelTest). 
Пакети програм для побудови філогенетичних дерев 
(PHYLIP, MEGA, PAUP). Програми візуалізації дерев 
(TreeView, Dendroscope). 

 Вивчення User manual пакетів PHYLIP та MEGA   4 

12 Побудова дерев дистанційними методами (NJ та FM) без 
оцінки та з оцінкою бутстреп-підтримки за допомогою 
пакетів PHYLIP та MEGA. Візуалізація та інтерпретація 
дерев. 

2   

 СРС з побудови дистанційних дерев засобами PHYLIP   4 

13 Побудова дерев за методами аналізу дискретних ознак 
(MP, ML) без попередньої оцінки оптимальної моделі за 
допомогою пакету PHYLIP. 

2   

 СРС з побудови філогенетичних дерев за дискретними 
ознаками засобами PHYLIP   4 

14 Визначення оптимальної еволюційної моделі за 
допомогою ModelTest та MEGA  2   

 Вивчення User manual пакетів PhyML та MrBayes   2 

15 Побудова філогенетичного дерева ML методом за 
допомогою програми Phyml. Байеcівський аналіз та пакет 
MrBayes.   

4   

 Візуалізація дерев засобами TreeView та FigTree   2 

 Задача 3 : «Побудова філогенетичного дерева та філогенетичний аналіз» 
 ВСЬОГО 32  56 
 
Загальний обсяг - 90 год, з них: 
Лекціїй – 32 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійної роботи - 56 год. 
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