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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, що забезпечують, 

використовуючи здобуті знання, здійснювати аналіз та використання 

біоінформатики у виробництві високоякісної, конкурентноспроможної та 

безпечної для здоров’я людини і довкілля продукції. 

 

Компетентності: ЗК-1, ЗК-4, ЗК-8, ЗК-12, ЗК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПКс1-2, ПКс1-5, ПКс2-2, ПКс2-5  
 

Результати навчання: РН-1, РН-5, РН-6, РН-7, РН-8, РН-9, РНс1-2, РНс1-5, 

РНс2-2, РНс2-5 
  

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Фундаментальні основи 

біотехнології 

Молекулярна біотехнологія та 

біоінженерія 

Молекулярна біологія  

Молекулярна та хімічна біофізика  

Основи біохімічної інженерії  

  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 53,3 %. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

Змістовий модуль № 1. Основи біоінформатики 

Розділ 1. Вступ до біоінформатики 

 

1. 

 

Л 

 

2 

Тема 1. Основні поняття та визначення 

біоінформатики. 
 

1-10 

2. ПЗ 2 Основні напрями розвитку надчутливої протеоміки. 11-30 

3. СР 2 Проект «Геном людини» 11-30 

4. Л 2 
Тема 2. Інформаційні та комп’ютерні складові 

біоінформатики. 
1-10 

5. ПЗ 2 Глікоміка, глікопротеоміка та імунна система. 11-30 

6. Л 2 Тема 3. Біологічні послідовності. 1-10 

7. ПЗ 2 Сучасний стан і проблеми ліпідоміки. 11-30 

8. СР 2 Проект «Геном 100 000» 11-30 

9. Л 2 Тема 4. Порівняння біологічних даних. 1-10 

10. ПЗ 2 
Профілірування білкової активності в хімічній 

біології. 
11-30 

11. Л 2 Тема 5. Інформація. 1-10 

12. ПЗ 2 
Металопротеоміка та характеризація 

металопротеїнів. 
11-30 

13. СР 2 Проект «Геном 10 000» 11-30 

14. Л 2 Тема 6. Геноми та протеоми. 1-10 

15. ПЗ 2 Редоксом: протеомний аналіз редокс-мереж клітини. 11-30 

Розділ 2. Методи біоінформаційного аналізу. 

16. Л 2 Тема 7. Матриці замін. 1-10 

17. ПЗ 2 Візуалізація геному.   11-30 

18. Л 2 Тема 8. Алгоритми вирівнювання послідовностей. 1-10 

19. ПЗ 2 Поточна контрольна робота №1 1-30 

Змістовий модуль № 2 Інформаційні принципи в біотехнології 

20. Л 2 Тема 9. Множинне вирівнювання послідовностей. 1-10 

21. ПЗ 2 
Візуалізація множинних вирівнювань, філогеній і 

еволюції генних родин. 
11-30 

22. Л 2 Тема 10. Філогенетичний аналіз. 1-10 

23. ПЗ 2 
Інтеграція омік у дослідженні метаболічного обміну в 

мікробіомах. 
11-30 

Розділ 3. Інформаційна біотехнологія. 

24. Л 2 Тема 11. Секвенування біологічних послідовностей. 1-10 

25. ПЗ 2 Візуалізація даних омік в системній біології. 11-30 



1 2 3 4 5 

26. Л 2 Тема 12. Аналіз експресії генів. 1-10 

27. ПЗ 2 Геноміка у відкритті природних продуктів. 11-30 

28. Л 2 Тема 13. Функціонування та організація геномів. 1-10 

29. ПЗ 2 Протеоміка у ідентифікації біоактивних молекул. 11-30 

30. Л 2 Тема 14. Еволюція геномів. 1-10 

31. ПЗ 2 
Використання мікроматриць у дослідженні пептидів і 

малих молекул. 
11-30 

32. Л 2 Тема 15. Аналіз та прогнозування структури білків. 1-10 

33. ПЗ 2 
Ідентифікація "сплячих" та "нічийних" генних 

кластерів. 
11-30 

34. Л 2 Тема 16. Фармакоінформатика та імуноінформатика. 1-10 

35. ПЗ 2 Поточна контрольна робота №2 1-30 

Разом (годин) 118 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
6 

4 Виконання індивідуального завдання 26 

 Разом 56 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Розрахункове завдання     

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 

1 Приклад розрахункового завдання 

1. Обчислення рахунку вирівнювання послідовностей. 

Приклад: Для вирівнювання альфа субодиниці гемоглобіну 

людини з цитоглобіном Xenopus (Silurana) tropicalis розрахувати за 

допомогою матриці заміни амінокислот PAM250 та афінного 

штрафу за пропуски (при и ) рахунок наступного фрагменту 

16 



вирівнювання 
KGHGKKVADALTNAVAHVDD---MPNALSALSDLHAHKLRVDPV 

RKHARRVMGAVNSVVENLGDPEKITTVLSIVGKSHALKHKVDPV 
2. Вирівнювання послідовностей методом динамічного 

програмування. 

Приклад: Для двох послідовностей альфа субодиниці гемоглобіну 

людини HBA_HUMAN та цитоглобіну Xenopus (Silurana) tropicalis, 

використовуючи матрицю замін амінокислот PAM250 та фіксований 

штраф за пропуски, методом Нідлмена-Вунша построїти глобальне 

вирівнювання двох фрагментів (та отримати його рахунок)  
DDMPNAL 

GDPEKITTVL 

2 

 

Особливості підготовки індивідуального завдання 

Індивідуальне завдання повинно представляти собою 

розв’язання задач. В розрахунковій роботі необхідно використати 

матеріали наукових статей, що надані лектором.  

За змістом розрахунково-графічна робота не повинна повторювати 

роботи, що були виконані іншими студентами в попередніх семестрах. 

 

3 

 

Вимоги до оформлення індивідуального завдання 

Розрахункова робота виконується у формі рукопису на 

стандартних аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 pt 

через 1,5 інтервали з використанням абзацного відступу 1,25 мм і 

вирівнювання тексту «По ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським 

шрифтом. 

Розрахункова робота брошурується в папку і здається викладачу в 

день захисту роботи. 

Розрахункова робота повинна містити: 

1) титульний лист;  

2) власне текст роботи; 

3) список використаних джерел. 

Зразок оформлення титульного аркуша:  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls  

Зразки оформлення посилань у списку використаних джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних та лабораторних заняттях з метою активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Біоінформатика та 

інформаційна біотехнологія»  використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf


рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 100 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 100 балів. 

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях (https://sites.google.com/site/prokafedru/info/rating): 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

https://sites.google.com/site/prokafedru/info/rating


вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

курсової роботи.  

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 Практичні 

заняття 

Індивідуальна  

робота Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

25 25 20 30 100 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  
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