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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань 10
Природничі науки

(шифр і назва) Вибіркова
Напрям підготовки: 

101 – «Екологія» 
(шифр і назва)

Модулів – 1 Спеціальність 
(професійне
спрямування):
101 – «Екологія» 
освітньо-професійної 
програми підготовки 
«Екологічна 
біотехнологія та 
біоенергетика»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання          –            .
                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість 
годин – 62 

4-й

Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:

4-й семестр:
аудиторних – 2,8
самостійної роботи 
студента – 3,2

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

«Магістр»

12 год.
Лабораторні

–
Практичні

10 год.
Самостійна робота

36 год.
Індивідуальні завдання:  

–
Вид контролю: 

залік

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50/50



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни «Біоінформатика  в
екологічній  біотехнології» є  вивчення  історії  розвитку  біофізики;  дослідження
найпростіших  і  фундаментальних  взаємодій,  що  лежать  в  основі  біологічних
явищ, фізичних і фізико-хімічних процесів, що лежать в основі життя.

Метою  викладання  навчальної дисципліни  «Біоінформатика  в
екологічній біотехнології» є оволодіння студентом знаннями з основних розділів
біологічної фізики.

Теоретичною основою курсу «Біоінформатика в екологічній біотехнології» є
опис  на  молекулярному  рівні  складу,  будови  і  функціонування  компонентів
клітини  в  нормі  та  патології,  дослідження  взаємозв'язків  структури  і  функції
біологічних систем, молекулярних механізмів регуляції біологічних процесів.

Вивчення біофізики 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.

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Біоінформатика  в
екологічній біотехнології» є:
Теоретичні – 
- Освоєння студентами основних принципів і теоретичних положень біофізики;
- Пояснення  взаємозв'язку  фізичного  і  біологічного  аспектів  функціонування

живих систем;
- Вивчення біологічних проблем, пов'язаних з фізичними та фізико-хімічними

механізмами взаємодій, що лежать в основі біологічних процесів;
- Дослідження  механізмів  трансформації  енергії  в  біологічних  системах,

електронно-конформаційних взаємодій в біомакромолекулах, регулювання та
самоорганізації складних біологічних систем.

Практичні – 
практичне  застосування біофізичних знань  у сфері медицини,  сільського

господарства, екології та біотехнології.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- Основні поняття, теорії та закони біоінформатики;
- Класифікацію, методи роботи, властивості біоінформаційних систем;



- Біологічні основи біоінформатики;
- Знати теоретичні концепції сучасної біоінформатики;
- Знати основи обробки інформації про біологічні об’єкти;
- Знати фундаментальну і сучасну літературу з питань біоінформатики.

вміти  :
- Застосовувати знання у практичній діяльності;
- Вирішувати тестові завдання;
- Володіти основами системного підходу до аналізу складних явищ;
- Вміти синтезувати знання в нових ситуаціях;
- Вміти проводити інформаційний аналіз біологічних процесів;
- Вміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні

технології.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи біоінформатики.
Тема  1.1 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.

Тема 1.2 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.
Тема 2.1 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.

Тема 2.2 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.



Тема 3.1 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. 

Тема 3.2 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. 



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

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
Модуль 1

Змістовий модуль 1.
Основи біоінформатики

Тема 1.1 
Біоінформатика  як
наука.  Предмет,
об’єкт,  мета  і
завдання
дисципліни.

6 2 – 2 – 2 – – – – – –

Тема 1.2 
Інфраструктура
біоінформатики.
Порівняння даних.

6 2 – 2 – 2 – – – – – –

Змістовий модуль 2.
Методи біоінформаційного аналізу

Тема 2.1 
Матриця змін.

6 2 – 2 – 2 – – – – – –

Тема 2.2
Множинні 
вирівнювання 
послідовностей.

6 2 – 2 – 2 – – – – – –

Змістовий модуль 3.
Інформаційні принципи в біотехнології

Тема 3.1
Секвенування 
біологічних 
послідовностей і 
експресія генів.

6 2 – 2 – 2

Тема 3.2
Біоінформаційний 
аналіз

4 2 – – – 2

Разом за змістовим 
модулем 1

34 12 0 10 – 12 – – – – – –



Разом за змістовим 
модулем 2

36 14 4 – – 18 – – – – – –

Разом за змістовим 
модулем 3

ІНДЗ (КР, РГ, к/р)
Семестровий 
контроль (залік, 
іспит)

залік

Усього годин 72 28 8 – – 36 – – – – – –

5. Теми лабораторних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Денна
ф.н.

Заочна
ф.н.

1 2 3 4
1. Біологічні інтернет-бази даних та пошук інформації в них. 2 –
2. Користування пакетом біоінформацій них програм EMBOSS. 2 –
3. Вирівнювання даних. 2 –
4. Дослідження шаблонів послідовностей. 2 –
5. Текстові методи в біоінформатиці. 2 –
Разом: 10 –



6. Самостійна робота 

№
з/п

Вид роботи Кількість
годин

Денна ф.н. Заочна ф.н.
1 2 3 4
1. Вивчення  лекційного  матеріалу  згідно  із

тематикою курсу лекцій
28 –

2. Підготовка  до  практичних  занять  та
оформлення звітів

8 –

3. Контрольна робота за варіантами – –
Разом 34 –

7. Індивідуальні завдання

Для студентів денної форми навчання – підготовка рефератів за визначеною
викладачем темою або вузькою проблематикою з дисципліни. 

8. Методи навчання

1. Словесні методи (лекції, розповідь, пояснення, тощо).
2. Наочні методи (демонстрування, ілюстрації, показ об´єкта, моделі).
3. Практичні методи (виконання завдань практичних занять).

9. Методи контролю

1. Робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій).
2.  Поточний  та  підсумковий  контроль  знань (індивідуальне  опитування,

контроль  виконання  тестів,  реферати,  оцінка  якості  підготовки  та  захисту
індивідуальних завдань,  що виконуються  під  час  аудиторних  занять  та  під  час
самостійної роботи).

3.  Робота  студентів  на  практичних  заняттях  (контроль  відвідування,
підготовки до заняття, наявність конспекту практичних занять, оцінка активності
студента  на  практичних  заняттях,  якості  підготовки  та  захисту  доповідей-
повідомлень).



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Денна форма навчання
Модуль 1 

Вид занять Змістовий
модуль № 1

Змістовий
модуль № 2

Змістовий
модуль № 3

Сума

1 2 3 4 5
Лекції:

4 год. 4 год. 4 год.
12 балів,

з них:
– контроль 
відвідування лекцій

2 2 2 6

– ведення конспекту 
лекцій,
(питань, що винесені 
на самостійне 
опрацювання)

2 2 2 6

Лабораторні 
заняття:

4 год. 4 год. 2 год.
18 балів,

з них:
– контроль 
відвідування, 
підготовка до заняття

2 4 4 10

– виконання завдання, 
конспект практичного 
заняття

4 4 8

Поточний та 
підсумковий контроль:

Змістовий
модуль 

№ 1

Змістовий
модуль 

№ 2

Змістовий
модуль 

№ 3

50 балів,
з них:

– виконання 
контрольних робіт 
(максимальний бал)

10 10 10 30

– опитування, 
виконання завдань 
самостійної роботи
(максимальний бал)

10 10

– реферати, наукові 
статті, тези 
(максимальний бал)

10 10

Залік 20 20 балів
Усього 100 балів



Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за
всі види

навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

1 2 3 4
90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
74-81 С
64-73 D

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

11. Методичне забезпечення

1.  Методичні  вказівки  щодо  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
«Біоінформатика  в  екологічній  біотехнології»  для  студентів  денної  форми
навчання за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія». – Кременчук: КрНУ.

2.  Методичні  вказівки  щодо  самостійної  роботи  з  навчальної  дисципліни
«Біоінформатика  в  екологічній  біотехнології» для  студентів  денної  форми
навчання за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія». – Кременчук: КрНУ.

12. Рекомендована література

Базова
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.
5. Шеннон  Л.  Работы  по  теории  информации  и  кибернетики.  /  К.  Шеннон,  Е.
Бандвагон. – М.: Иностр. лит., 1963. – С. 667
6. Шредингер  Э.  Что  такое  жизнь?  Физический  аспект  живой  клетки.  –  М.-
Ижевск: РХД, 2002. – 92 с.
7. Эйген М., Гиперцикл. Принципы самоорганизации макромолекул. / М. Эйген, П.
Шустер М., Мир, 1982. – 270 с.
8. Винер  Н.  Кибернетика  или  управление  и  связь  в  животном  и  машине.  /
Н. Винер – М.: Советское радио, 1968. – 326 с.
9. Кондратьев  В.Б.  Глобальная  фармацевтическая  промышленность.
В.Б. Кондратьев  //  Перспективы.  –  Электронный  интернет-ресурс.  –  Изд-во
Алт. ун-та, 2001.

13. Інформаційні ресурси

1. Електронний  навчально-методичний  комплекс  навчальної  дисципліни
«Біоінформатика в екологічній біотехнології». – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://distance.kdu.edu.ua/autoriz_stud.php.

2.  Галузевий  стандарт  вищої  освіти.  Освітньо-професійна  програма
підготовки бакалавра. – [Електронна бібліотека кафедри ББ].

3.  Галузевий  стандарт  вищої  освіти.  Освітньо-кваліфікаційна
характеристика підготовки бакалавра. – [Електронна бібліотека кафедри ББ].

4.  Навчальний  план  підготовки  бакалаврів  за  напрямом  6.051401
«Біотехнологія» (денна форма навчання). – [Електронна бібліотека кафедри ББ].
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