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ВСТУП

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Біоінформатика

в  екологічній  біотехнології»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної

програми підготовки «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» (шифр за

ОПП –  5.06).  Дисципліна  є  однією з  найважливіших в  системі  підготовки

фахівців-біотехнологів.

Будучи синтетичною дисципліною, що лежить на стику природничих

та технічних наук,  біоінформатика в екологічній біотехнології в повній мірі

використовує  універсальний  характер  основних  біологічних  законів  і

суворість математичних підходів при обробці отриманої інформації. 

Теоретичні і практичні знання сучасної  біоінформатики в екологічній

біотестехнології надають  можливість  вести  спостереження  за  обраним

об’єктом,  проводити  моніторинг  екологічної  ситуації  в  екосистемі,

аналізувати отримані дані та своєчасно приймати кваліфіковані рішення щодо

систематизації та збереження отриманої інформації.

Також методи біоінформатики широко застосовуються у екологічних,

біологічних, медичних та геоінформаційних дослідженнях.

Вивчення  основ біоінформатики  в  екологічній  біотехнології займає

важливе  місце  у  підготовці  висококваліфікованих  фахівців  для  роботи  з

біологічними об’єктами у різних галузях.

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни «Біоінформатика  в

екологічній біотехнології» є створення баз даних, що дозволяють здійснювати

зберігання  значних  наборів  біологічних  даних  та  керування  ними;  розробка

алгоритмів і методів статистичного аналізу для визначення співвідношень між

елементами баз даних;  використання цих засобів для аналізу та інтерпретації

біологічних даних різного типу – зокрема послідовностей ДНК, РНК і білків,

білкових структур, профілів експресії генів та біохімічних шляхів.



Міждисциплінарні зв’язки: біоінформатика в екологічній біотехнології

базується на наступних дисциплінах: математика, фізика, інформатика, хімія,

біологія,  загальна  екологія,  екологія  людини,  популяційна  екологія,

математичні методи варіаційної статистики.

Провідна  ідея  предмета  –  показати  внутрішньопредметні  та

міжпредметні зв'язки фізичних, хімічних і біологічних знань стосовно живих

систем, а також необхідність інтеграції знань для вирішення завдань в області

екологічного моніторингу на теоретичному та  практичному рівні  пізнання.

Основним елементом структури знань предмета є математичні та біологічні

закони, такі як: закон мінімуму, закон оптимуму, закон сукупної дії природних

факторів,  закон  екологічної  кореляції,  закон  фізико-хімічної  єдності  живої

речовини та ін.

Курс  «Біоінформатика  в  екологічній  біотехнології»  є  основою для

розуміння  базових закономірностей поведінки біологічних систем,  він

базується  на  результатах, отриманих в області цитології,  генетики,

молекулярної  біології  з використанням математичних методів дослідження,

тому  теоретичні положення  курсу «Біоінформатика  в  екологічній

біотехнології»  розроблялися  з урахуванням знань  і умінь, отриманих в

процесі вивчення вищеперелічених дисциплін. Дисципліна «Біоінформатика

в  екологічній  біотехнології»  є  важливою  базовою  теоретичною  складовою

освітньої  програми  й забезпечує  вивчення  переважної  більшості  фахових

дисциплін  та  практичної  підготовки  фахівця з галузі  знань  0514

«Біотехнологія».

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових

модулів:

1. Основи біоінформатики.

2. Методи біоінформаційного аналізу.

3. Інформаційні принципи в біотехнології.



1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою викладання навчальної дисципліни «Біоінформатика в

екологічній біотехнології» є оволодіння студентом знаннями та основними

прийомами біоінформаційних досліджень на рівні екосистем різного ступеню

складності.

Теоретичною  основою  курсу  «Біоінформатика  в  екологічній

біотехнології» є систематизація процесів у біосистемах та взаємозв’язків між

їх компонентами, їх дослідження за умов впливу різних факторів.

Вивчення  біоінформатики  в  екологічній  біотехнології  сприяє

формуванню  та  розвитку  природничо-наукового  мислення,  структури

діяльності,  характерної для натураліста.  Взаємозв'язок фізичних, хімічних і

біологічних понять  курсу забезпечується  за  рахунок  розгляду  цих  знань в

нових синтезованих ситуаціях. При цьому реалізуються принципи науковості,

доступності,  наочності,  зв'язку  наукових  знань.  Біологічні  об'єкти

розглядаються  як  вища  форма  руху  матеріального  світу,  що  знаходять  і

проявляють  себе  через  більш  прості,  хімічні  і  фізичні.  У  зв'язку  з  цим

підкреслюється  і  розкривається  узагальнена  методологія  пізнання  фізико-

хімічних явищ в живих системах, що знаходяться в нерозривному зв'язку з

навколишнім  середовищем,  відпрацьовуються  єдині  підходи  до  структури

пізнавальної діяльності при вивченні природничо-наукових дисциплін.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біоінформатики

в екологічній біотехнології» є:

підготовка фахівців профільної галузі для вирішення проблем обробки

та систематизації інформації про біологічні об’єкти.

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Біоінформатика  в

екологічній  біотехнології»  є  формування  у  студентів  комплексу  знань,

навичок та уявлень про принципи біоінформатики, основні системи оцінки

інформації,  які  необхідні  для  рішення  професійних  завдань  відповідно

посадовим обов’язкам в галузі прикладної біотехнології.



1.3  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти

повинні:

знати: основні  принципи  біоінформатики;  біологічні  та  математичні

закони  формування  інформаційних  систем;  механізм  впливу  факторів  на

динаміку інформації.

вміти: оцінювати  та  описувати  структурні  зміни  у  біологічних

інформаційних  системах;  користуватись  заходами  біоінформатики,  ґрунту;

оцінювати  вплив  антропогенної  діяльності  на  біологічні  системи,  стан

рослинного  і  тваринного  світу;  оцінювати  вплив  окремих  факторів

навколишнього середовища на показники стану здоров’я людини.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться      62      години/     3       .

кредити ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи біоінформатики.
БІОІНФОРМАТИКА  ЯК  НАУКА.  ПРЕДМЕТ,  ОБ’ЄКТ,  МЕТА  І

ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. 
Предмет  і  завдання  біоінформатики.  Особливості  біоінформаційних

даних.  Мета  і  завдання  біоінформатики.  Перспективи  застосування
біоінформатики.  Комп’ютерні  компоненти  біоінформатики.  Інтернет-
компоненти біоінформатики. Біоінформаційні дані, мережі і бази. Біологічні
послідовності.  Інформація  в  молекулярній  біології.  Вирівнювання
біологічних послідовностей. Точкова матриця схожості.

ІНФРАСТРУКТУРА БІОІНФОРМАТИКИ. ПОРІВНЯННЯ ДАНИХ. 
Порівняння  даних.  Біологічна  класифікація  і  номенклатура.  Приклади

біоінформаційного аналізу.  Пошук подібних послідовностей у базах даних.
Поняття  “інформація”  та  його  визначення.  Кількість  та  властивості
інформації.  Генетична  інформація.  Геноми  та  геноміка.  Картографування
геномів.  Методи  секвенування  ДНК.  Протеоми  та  протеоміка.  Структура
білків та інформація. Біоінформатика в медицині.

Змістовий модуль 2. Методи біоінформаційного аналізу.
МАТРИЦЯ ЗАМІН
Міра  схожості  послідовностей.  Вага  операцій  редагування.  Матриці

ПТМ (процент точкових мутацій). Матриці BLOSUM (матриця для обрахунку
вагів  для  замін  в  амінокислотних  послідовностей).  Обчислення  рахунку
вирівнювання  послідовностей.  Алгоритми  вирівнювання  послідовностей.
Алгоритм динамічного, глобального і локального вирівнювання. Наближені
методи швидкого пошуку в базах даних. Значущість вирівнювання.

МНОЖИННІ ВИРІВНЮВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
Візуалізація  результатів  вирівнювання.  Методи  множинного

вирівнювання.  Приховані  марковські  моделі.  Філогенетичний  аналіз.
Гомологія.  Філогенія  і  фенетика.  Кладистичні  методи.  Інструменти
філогенетичного аналізу.

Змістовий модуль 3. Інформаційні принципи в біотехнології.
СЕКВЕНУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ І ЕКСПРЕСІЯ

ГЕНІВ.
Відкрита  рамка  зчитування.  Визначення  сіквенсу.  Ярлики

послідовностей,  що  експресуються.  Експресія  генів.  Аналіз  білкової
експресії.  Використання  результатів  секвенування.  Функціонування  і
організація  геномів.  Проблеми  аналізу  генів.  Локалізація  генів  у  геномі.
Геноми прокаріот та еукаріот. 

БІОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
Аналіз  геномів.  Однонуклеотидні  поліморфізми.  Склад  геномів.

Горизонтальний  перенос  генів.  Порівняльна  геноміка  еукаріот.  Аналіз  і
передбачення  білків.  Проблема  розшифрування  білкових  структур.
Передбачення  вторинної  та  тривимірної  структури  білків.  Програми
передбачення  білків  та  їх  функцій.  Біоінформатика  в  фармації.  Медична



геноміка  та  фармакогеноміка.  Глобальна  фармацевтична  промисловість.
Відкриття та розробка ліків. Фармакоінформатика. Комп’ютерна токсикологія
та імуноінформатика.

3. Рекомендована література 

Основна:
1. Огурцов  А.В.  Введение  в  биоинформатику  /  Огурцов  А.В.  –  Х.:  НТУ
“ХПИ”, 2011. – 208 с.
2. Огурцов А.В. Методы биоинформационного анализа / Огурцов А.В. – Х.:
НТУ “ХПИ”, 2011. – 114 с.
3. Огурцов  А.В.  Информационная  біотехнологія  и  фармакоинформатику  /
Огурцов А.В. – Х.: НТУ “ХПИ”, 2012. – 160 с..
4. Огурцов  А.В.  Бионанотехнология.  Принципы  и  применение.  /  Огурцов
А.В. – Х.: НТУ “ХПИ”, 2012. – 480 с.
5. Огурцов А.В. Основы молекулярнорй биотехнологии. / Огурцов А.В. – Х.:
НТУ “ХПИ”, 2012. – 480 с.
6. Бородовский  М.  Задачи  и  решения  по  анализу  биологических
последовательностей / М. Бородовский, С. Екишева. М. – Ижевск, РХД 2008. –
440.
7. Дромашко  С.Е.  Очерки  биоинформатики.  /  С.Е.  Дромашко  –  Минск:
Беларуская навука, 2009. – 500 с.
8. Каменская М.А. Информационная биология.  /  М.:  Академия,  2006. –
368 с.
9. Корогодин  В.И.  Информация  как  основа  жизни.  /  В.И.  Корогодин,
В.Л. Корогодина. – Дубна: Изд. Центр Феникс, 2000. – 208 с.
10.  Чернавский  Д.С.  Синергетика  и  информация.  Динамическая  теория
информации. / Д.С. Чернавский. – М.: Либроком, 2009. – 304 с.

Допоміжна 
1. Дурбин  Р.  Анализ  биологических  последовательностей  /  Р.  Дурбин,  Ш.
Эдди, А. Крог, Г. Митчисон. М.-Ижевск, РХД 2006. – 480 с.
2. Игнасимуту С. Основы информатики. / С. Игнасимуту. – Ижеквск: Институт
компьютерных исследований. 2007. – 320 с.
3. Мёллер Г.Д. Избранные работы по генетике.  /  Г.Д. Мёллер.  М.-Л.:  Огиз-
Сельхозгиз, 1937. – 350 с.
4. Тимофеев-Ресовский Н.В. О природе генных мутаций и структуре гена. /
Н.В Тимофеев-Ресовский,  Л.Г.  Циммер,  М.  Дельбрюк  /  Н.В.  Тимофеев-
Ресовский . Избранные труды. М., Медицина, 1996. – С. 105 – 153.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Іспит.

5. Засоби діагностики успішності навчання
Діагностика  залишкових  базових  знань  з  дисципліни  проводиться  з

використанням  комплектів  завдань для діагностики успішності  навчання  за
змістовними модулями.
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