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Консультації Очні консультації: ІІ семестр (2020 р), щовівторка, 11:30-

13:00 

Онлайн- консультації: у форматі “питання-відповідь” через 

електронну пошту, в робочі дні тижня, з 10:00-16:00; 

очікуйте на мою відповідь не пізніше ніж за три доби з 

моменту надходження питання 

  

1. Коротка анотація до курсу  

Стрімкий поступ у галузі секвенування геномів та висвітлення їхньої функції привів до 

появи нової дисципліни, що розглядає будову, функціонування і еволюцію цілих 

геномів на основі інформації про точну і повну послідовність нуклеотидів, з яких ці 

геноми складаються. Ця наука, яка є розділом генетики, отримала назву “геноміка”. В 

той час як генетика традиційно зосереджена на вивченні окремих модельних систем 

(організмів, генів чи оперонів), ізольовано від решти генома, геноміка дає змогу 

глянути на відомі біологічні проблеми з точки зору організації і функціонування 

усього генетичного матеріалу клітини/організму, з урахуванням усіх структурних і 

функціональних зв’язків між його елементами. Геноміка сприяла розробці нового 

класу біологічних технологій, що дають змогу раціонально змінювати нуклеотидну 

послідовність великих молекул ДНК (хромосоми, штучні хромосоми і косміди) 

безпосередньо у живому організмі чи культурі клітин, оминаючи етап маніпуляцій 

ДНК in vitro. Цей комплекс технологій отримав назву “геномна інженерія”, і він 

широко використовується для вивчення генетичної основи багатьох біологічних 

проблем. На сьогодні геноміка змальовує цілісну структури і функції генетичного 

матеріалу у біологічних системах, а також є теоретичною основою методів геномної 

інженерії. Спецкурс включає розділи, присвячені структурній геноміці (методи 

секвенування ДНК), функціональній геноміці (генні чіпи, секвенування для вивчення 

функції – RNAseq, ChIP-seq, 3C, Ribo-seq, бісульфітне секвенування), а також 

вибраним розділам геноміки – метагеноміка, персональна і кримінальна геноміка, 

геноміка складних і особливих ознак, геноміка рослин і еволюції з точки зору 

геноміки.  

2. Мета та цілі курсу  

Мета: сформувати у слухачів курсу систему знань про методи геноміки та множину 

біологічних проблем, до вивчення яких ці методи залучаються  

http://bioweb.lnu.edu.ua/employee/ostash-b-o
mailto:bohdan.ostash@lnu.edu.ua
https://bioweb.lnu.edu.ua/course/genomics
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Цілі: а) викласти біохімічні, біофізичні та біоінформатичні засади, на яких 

ґрунтуються різні методи секвенування і складання геномів; б) пояснити, як 

секвенування РНК і ДНК допомагає повніше зрозуміти функціонування генома; в) 

окреслити ті зміни, які вносить вивчення геномів у наше розуміння фундаментальних 

біологічних концепцій – зокрема, як ми визначаємо, що таке ген, вид, складна ознака, 

патологія, наскільки поширене у природі горизонтальне перенесення генів, як ми 

розуміємо еволюцію генетичного коду, появу ядра та інтронів; г) окреслити сучасний 

стан вивчення генома людини; д) змалювати перспективи метагеноміки і дослідження 

мікробіому людини – і ті нерозв’язані виклики, що перед нею стоять; е) навести 

приклади практичних здобутків застосування геномних технологій у таких галузях як 

охорона здоров’я, криміналістика, спорт високих досягнень, сільське господарство.   

3.  Формат курсу – очний  

4.  Результати навчання  

Після курсу студент буде: а) розуміти сутність і відмінності різних методів 

секвенування ДНК і РНК, і мати змогу вибрати метод секвенування відповідно до мети 

дослідження; б) знати основні параметри опису секвенованих геномів, і 

використовувати це знання для пошуку у базах даних геномів відповідного рівня 

якості; в) знати основні бази даних зберігання інформації про геноми, їхні особливості 

і способи використання; г) знаходити та аналізувати дані RNA-seq; д) володіти 

базовими навичками складання бактерійних геномів; е) мати змогу критично 

оцінювати результати геномних досліджень, що опубліковані в науковій літературі; є) 

мати змогу компетентно пояснити значення та важливість геномних досліджень для 

широкого загалу, спростовувати найпоширеніші перекручення, що стосуються 

сучасних геномних досліджень людини та генетично модифікованих організмів. 

5. Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 32 

практичні 16 

самостійна робота 116 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік 

викладання 

Се-

местр 

Спеці-

альність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020 2 Магістри, 

біологія 

1 Вибірковий  

 

7. Пререквізити. Знання англійської мови на рівні, достатньому для перекладу 

наукових статей; прослухання загальних (бакалаврських) курсів генетики та 

біохімії. 
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8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання. Студент має підготувати 

мультимедійну презентацію (PowerPoint) за матеріалами обраної ним (нею) теми. 

Проектор на комп’ютер для презентації буде надано. Для кількох практичних 

занять необхідно буде принаймні по одному ноутбуку на двох студентів для 

ознайомлення з наявними геномними браузерами (за рахунок підключення до 

відкритої WiFi мережі Університету).  

9. Політики курсу. Відвідування лекційної частини курсу вільне. Матеріали 

лекційного курсу (PowerPoint-презентації) буде надано електронною поштою усім 

студентам. Усі статті і матеріали, або гіперпосилання до них, що згадано нижче у 

схемі курсу (п. 10) – буде надано. Практичні заняття обов’язкові, в журналі буде 

відзначатися відвідування та оцінюватиметься активність студентів (питання, 

участь у дискусії) під час презентації їхніми колегами наукових статей. Перша 

частина курсу (структурна геноміка) закінчується письмовим модулем. Написання 

модуля у визначений час обов’язкове, відсутність можлива лише за умови поважної 

причини, що має бути задокументовано (довідка про хворобу тощо). Більше про 

систему оцінювання – див. нижче розділ 11. Очікується, що студенти 

дотримуватимуться правил Академічної доброчесноті – див. 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. Нульова 

толерантність (у вигляді недопуску до заліку) до плагіату, списування, 

хабарництва. Зниження оцінки при виявленні фактів несамостійного підготовлення 

завдань до практичних занять (нерозуміння підготовленої презентації, механічне 

використання перекладів, згенерованих автоматичними перекладачами тексту).  

10. Схема курсу 

Тиждень 1  

Лекція 1 (2 год). Вступ. Структура, політика, оцінювання курсу. Чого навчиться 

студент у результаті прослухання курсу. Що таке геноміка, її коротка історія. Основні 

розділи геноміки, її зв'язок з іншими біологічними дисциплінами. Які розділи геноміки 

буде розглянуто у цьому курсі. Метод секвенування за Сенгером (дидезокситермінуючі 

похідні, розділення в гелі чи капілярі). Матеріали – презентація лекції 

genomics_lecture1.pdf. Література: [1], розділ 9 (див. список наприкінці схеми курсу).  

Самостійна робота 1 (4 год). Ознайомлення з геномними браузерами та базами даних 

– GBrowse, UCSC, PATRIC, BioCyc, TBDB, ChromoZoom, MaizeGDB. Пройти онлайн-

тест із визначення нуклеотидної послідовності за результатом електрофоретичного 

розділення фрагментів ДНК - https://study.com/academy/practice/quiz-worksheet-the-

sanger-method-of-dna-sequencing.html. Робота з геномною платформою Galaxy 

(https://usegalaxy.org/ ) – пошук однонуклеотидних поліморфізмів, використовуючи 

онлайн-посібник: https://galaxyproject.github.io/training-material/topics/introduction/ 

tutorials/galaxy-intro-101/tutorial.html . Для осіб, зацікавлених, у глибокому опануванні 

складання й аналізі бактерійних генмоів – запис на курси PATRIC, що є на Coursera. 

 

Тиждень 2 

Лекція 2 (2 год). Секвенування за Сенгером і складання геномів. Оцінка якості 

просеквенованої ДНК. Параметр Q. Виклик основ. Ієрархічне та шотган-секвенування. 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
https://study.com/academy/practice/quiz-worksheet-the-sanger-method-of-dna-sequencing.html
https://study.com/academy/practice/quiz-worksheet-the-sanger-method-of-dna-sequencing.html
https://usegalaxy.org/
https://galaxyproject.github.io/training-material/topics/introduction/%20tutorials/galaxy-intro-101/tutorial.html
https://galaxyproject.github.io/training-material/topics/introduction/%20tutorials/galaxy-intro-101/tutorial.html
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Покриття генома. Формула Ландера. Основні підходи до складання геномів. Поняття 

спарованих кінців і з’єднаних кінців секвенування. Проблема повторюваної ДНК. 

Поняття референтного генома, генома-чернетки, складання генома de novo і складання 

по референтному геномі. Геномний браузер UCSF. Матеріали – презентація лекції 

genomics_lecture2.pdf. Література: [1], розділ 9 і 15.  

Практична робота 1 (2 год). Секвенування як метод аналізу особливостей вживання 

кодонів. Розгляд статті Gamble et al., 2016; http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.05.070  

Самостійна робота 2 (4 год). Ознайомлення з алгоритмом складання геномів на основі 

графів де Брайна - https://www.melbournebioinformatics.org.au/tutorials/tutorials/ 

assembly/assembly-background/#de-novo-assembly-with-velvet-and-the-velvet-optimiser . 

Основні формати зберігання вихідних даних секвенування - .bam-, .sam-, .fastq-файли. 

Спроба складання прокаріотичного генома на платформі Galaxy.org на основі 

попередньо оброблених даних (масив даних буде надано). 

 

Тиждень 3 

Лекція 3 (2 год). Піросеквенування методом 454. Перший метод нового покоління 

(next-generation sequencing, NGS) – що спонукало розвиток NGS. Біохімічні засади 

методу 454 та його технічне втілення. Емульсійна ПЛР. Переваги і недоліки методу 

454 порівняно з секвенуванням за Сенгером. Метод Ion Torrent – перший підхід, що не 

потребує оптичної детекції секвенованої послідовності. Матеріали – презентація лекції 

genomics_lecture3.pdf. Література: [2].  

Самостійна робота 3 (4 год). Ознайомлення з етапами підготовки вихідних даних 

секвенування для складання геномів – на основі платформи Galaxy.org (масив даних 

буде надано) чи в межає курсу PATRIC на Coursera. Використання геноміки для 

виявлення ключових подій в еволюції життя, на основі розгляду статті Cheng et al. 2019 

про перехід водних організмів на сушу; https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.10.019 

 

Тиждень 4 

Лекція 4 (2 год). Секвенування за рахунок лігування – SoliD. Мономолекулярне 

секвенування (SMRT) – PacBio. Підготовка ДНК-бібліотеки для секвенування. 

Динуклеотидне розкодування. Простір кольорів у методі SOLiD. Переваги методу 

SOLiD порівняно з іншим підходами. Принцип роботи методуPacBio – нуль-модальні 

провідники, гексафосфатні нуклеотиди. Матеріали – презентація лекції 

genomics_lecture4.pdf. Література: [1], розділ 9.  

Практична робота 2 (2 год). Секвенування екзомів як метод виявлення і аналізу 

олігогенного успадкування кардіоміопатії LVNC, на основі розгляду статті Gifford et al. 

2019, doi: 10.1126/science.aat5056. Використання секвенування PacBio для швидкої 

ідентифікації патогенних бактерій, на прикладі статті Chin et al., 2011; doi: 

10.1056/NEJMoa1012928 

Самостійна робота 4 (4 год). Продовження ознайомлення з етапами підготовки 

вихідних даних секвенування для складання геномів – на основі платформи Galaxy.org 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.05.070
https://www.melbournebioinformatics.org.au/tutorials/tutorials/%20assembly/assembly-background/#de-novo-assembly-with-velvet-and-the-velvet-optimiser
https://www.melbournebioinformatics.org.au/tutorials/tutorials/%20assembly/assembly-background/#de-novo-assembly-with-velvet-and-the-velvet-optimiser
https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.10.019
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(масив даних надано). Ознайомлення з відеоуроком про секвенування методом SOLiD: 

https://www.youtube.com/watch?v=YLT-DUeaLms . Ознайомлення з анімаційним 

фільмом про метод SMRT - https://www.youtube.com/watch?v=v8p4ph2MAvI . 

 

Тиждень 5 

Лекція 5 (2 год). Секвенування методом оборотних термінаторів – Illumina. Первісний 

протокол, 4 кольори: приготування бібліотеки на основі місткової ПЛР, реакційний 

цикл, детекція та аналіз даних. Структура оборотних термінаторів. Останні новації 

методу – використання для секвенування двох кольорів. Переваги Illumina порівняно з 

іншим підходами. Фазування диплоїдних геномів – чому це важливо, як досягають 

якісних результатів. Матеріали – презентація лекції genomics_lecture5.pdf. 

Література: [1], розділ 9.  

Самостійна робота 5 (4 год). Cеквенування складних і повторюваних геномів – на 

прикладі генома рису. Переваги методів, що дають довгі ріди. Опрацювання 

інформації на https://www.youtube.com/watch?v=9_ LBfOQXFPs Секвенування як метод 

виявлення de novo мутацій в геномах, що пошкоджують функцію нервової системи, на 

основі розгляду статті Petrovski et al. 2016;  http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.03.011 . 

 

Тиждень 6 

Лекція 6 (2 год). Нанопорове секвенування та особливі застосування NGS. Принцип 

методу. Технологія Oxford Nanopore (ONT). Здобутки методу. Поточні недоліки 

нанопорового секвенування. Докладно про особливості будови білкових пор, що 

використовують у методах секвенування ONT. Секвенування як метод визначення 

конформації геномної ДНК. Секвенування з метою виявлення метилування геномів 

(бісульфітне секвенування). Нові технології на обрії – Genia. Матеріали – презентація 

лекції genomics_lecture5-1.pdf. Література: [1], розділ 9.  

Практична робота 3 (2 год). Докладніше про виклики і перспективи нанопорового 

секвенування, за матеріалами технічного огляду Майкла Ейзенштейна 

https://doi.org/10.1038/s41592-019-0507-7  

Самостійна робота 6 (4 год). Геномні графи – новий метод репрезентації нуклеотидної 

різноманітності геномів – за матеріалами статей Ameur A.; Kim D. et al. 2019; 

https://doi.org/10.1038/s41587-019-0201-4  

 

Тиждень 7 

Лекція 7 (2 год). Функціональна геноміка. Рибосомний профайлинг, FAIRE-seq, РНК-

секвенування (RNA-seq). Геном, транскриптом. Підготовка матеріалу для 

секвенування. Способи елімінування рРНК. Визначення необхідної глибини 

секвенування. Величина RPKM. Статистична оцінка якості даних РНК-секвенування. 

https://www.youtube.com/watch?v=YLT-DUeaLms
https://www.youtube.com/watch?v=v8p4ph2MAvI
https://www.youtube.com/watch?v=9_%20LBfOQXFPs
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.03.011
https://doi.org/10.1038/s41592-019-0507-7
https://doi.org/10.1038/s41587-019-0201-4
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Секвенування клональних популяцій, мономолекулярне. Транскриптом однієї клітини. 

Матеріали – презентація лекції genomics_lecture6.pdf. Література: [1], розділи 10, 11.  

Самостійна робота 7 (4 год). Використання методів секвенування та машинного 

навчання для передбачення рівня стійкості до антибіотиків серед нетифоїдних штамів 

Salmonella, на основі розгляду статті Nguyen et al. 2019; https://doi.org/ 

10.1128/JCM.01260-18. Використання рибосомного профайлингу та РНК-секвенування 

для аналізу функціонування серця людини, на основі розгляду статті Heesch et al. 2019 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.05.010 

 

Тиждень 8 

Лекція 8 (2 год). Порівняльна геноміка. Генні мікроматриці (чіпи). Поняття гаплотипу 

і його значення для медицини, розуміння еволюції, Поняття однонуклеотидного 

варіанту (SNV), однонуклеотидного поліморфізму (SNP), варіанту за кількістю копій 

гена (CNV). Нерівноважність алелів. Поняття синтенії, ортології та паралогії. 

Філогеноміка. Способи визначення ортологів. Проект ENCODE. Матеріали – 

презентація лекції genomics_lecture7.pdf. Література: [1], розділ 19, 20.  

Практична робота 4 (2 год). Вивчення можливостей пакету програмного забезпечення 

UGENE для складання вірусних геномів, секвенованих методами Illumina та Oxford 

Nanopore Technologies (масив даних буде надано).  

Самостійна робота 8 (4 год). Ознайомлення з наявними базами ортологів та 

знаряддями пошуку ортологів і паралогів. База InParanoid (http://inparanoid.sbc.su.se/cgi-

bin/index.cgi ). База COG на сайті NCBI. Аналіз складних родин генів у евкаріотах, на 

прикладі родин IFN та IFIT, стаття Liu et al. 2013; doi:10.1371/journal.pone.0066859 

 

Тиждень 9 

Лекція 9 (2 год). Підсумок про методи секвенування ДНК та способи їхнього 

використання для вивчення функції геномів. Порівняння пропускної здатності, 

довжини рідів, частоти помилок і тривалості одного операційного циклу секвенатора. 

Скільки коштує секвенування одного (повного) генома людини станом на 2020 рік? У 

яких напрямах далі розвиватиметься технологія секвенування ДНК? Матеріали – 

презентації восьми попередніх лекцій genomics_lectureХХ.pdf (1-7). Література: [1], 

розділи 8, 9, 19-21.  

Самостійна робота 9 (4 год). Можливості пакету програмного забезпечення UGENE 

для складання невеликих бактерійних геномів, секвенованих методами Illumina та 

Oxford Nanopore Technologies (масив даних буде надано). Секвенування як метод 

виявлення de novo мутацій в геномах, що пошкоджують функцію нервової системи, на 

основі розгляду статті Petrovski et al. 2016;  http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.03.011 . 

 

Тиждень 10 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.05.010
http://inparanoid.sbc.su.se/cgi-bin/index.cgi
http://inparanoid.sbc.su.se/cgi-bin/index.cgi
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.03.011
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Лекція 10 (2 год). Геноми людини та мікоплазми. Основні параметри опису геномів. 

Топологія, плоїдність, генні пустелі, генні острови, ізохори, кодувальні послідовності. 

Що залишається невідомим – роль некодувальних послідовностей. Гени тРНК – 

експресія, причини надлишковості. Визначення гена. Поняття корової та плинної 

частин генома бактерій. Матеріали – презентація лекції genomics_lecture8.pdf. 

Література: [1], розділ 20.  

Практична робота 5 (2 год). Як аналіз сотень нових неспоріднених індивідуальних  

геномів людини розширює наше уявлення про їхню різноманітність? – за матеріалами 

статті Eisfeldt et al. 2019; doi:10.1093/molbev/msz176. Демонстрація того, що структура 

корового генома залежить від умов існування організму – за статтею Antczak et al. | 

https://doi.org/10.1038/s41467-019-10837-2.  

Самостійна робота 10 (4 год). Ознайомлення з базами ExAc та gnomAD. Пошук 

мутацій у гені ATP7B, опис їхньої частоти і функціональних наслідків. Ознайомлення з 

веб-сайтом оцінки патогенності поліморфічних сайтів генома людини – TraP score, 

Varsome - https://varsome.com/  

 

Тиждень 11 

Лекція 11 (2 год). Метагеноміка. Що таке метагеном. Що дає вивчення метагеномної 

ДНК. Етапи метагеномного аналізу. Біннінг, операційні таксономічні одиниці, криві 

рарефікації. Таргетні метагеномні проекти – секвенування гена 16S рРНК. Здобутки 

метагеноміки – нове уявлення про функціонування екосистем, нові речовини і 

ферменти для промисловості і медицини. Метатранскриптоміка. Евкаріотичні 

метагеномні проекти. Концепція баркодування геномів, використання у дослідженнях. 

Матеріали – презентація лекції genomics_lecture9.pdf. Література: [1], розділ 15.  

Самостійна робота 11 (4 год). Ознайомлення з перспективами і викликами 

мікробіомних досліджень – на основі оглядів Knights et al. 2011; doi 

10.1016/j.chom.2011.09.003; Fischbach 2018; doi: 10.1016/j.cell.2018.07.038. Як аналіз 

метагеномної ДНК з спинномозкової рідини сприяє діагностиці хвороб? – за 

матеріалами статті Wilson et al. 2019; DOI: 10.1056/NEJMoa1803396. Стратегії 

баркодування генома для відстеження генеалогії клітин у багатоклітинних організмах – 

за статтею McKenna et al. 2016; DOI: 10.1126/science.aaf7907.  

 

Тиждень 12 

Лекція 12 (2 год). Геноміка і складні ознаки. Що таке складна ознака. Континіум 

генетичного контролю ознак у людини. Методи виявлення і дослідження складних 

ознак. Всегеномні асоціативні дослідження (GWAS) – на прикладі дослідження 

шизофренії. Епітранскриптомні асоціативні дослідження (EWAS). Полігенний рахунок 

ризику. Геномний профайлинг – етичні та правові проблеми, за матеріалами Nature vol. 

576, від 5.12.2019 (надається). Менделівська рандомізація в епідеміології. Матеріали – 

презентація лекції genomics_lecture10.pdf. Література: [1], розділ 21.  

https://doi.org/10.1038/s41467-019-10837-2
https://varsome.com/
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Практична робота 6 (2 год). Виявлення драйверних і супутніх мутацій у геномах 

ракових клітин – за матеріалами статті Hess et al. 2019; 

https://doi.org/10.1016/j.ccell.2019.08.002. Чи наявний розвиток геноміки дає змогу 

передбачати зріст та інтелект дитини на основі преімплантаційного генетичного 

діагнозу – за матеріалами статті Karavani et al. 2019; 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.10.033. 

Самостійна робота 12 (4 год). Ознайомлення з завданнями і перспективами баз даних 

генетичного поліморфізму генома людини – на основі технічного допису про колекцію 

ExAC: E.C.Hayden. Nature. – 2016. – Vol. 538. – p. 153-157. Суперечності, що оточують 

комерціалізацію даних GWAS - https://www.the-scientist.com/news-opinion/what-your-

dna-cant-tell-you-66523. Використання публічно доступних генеалогічних даних для 

ідентифікації особи - https://www.the-scientist.com/the-nutshell/genealogy-website-helped-

crack-golden-state-killer-case-36328. 

 

Тиждень 13 

Лекція 13 (2 год). Геноміка рослин. Особливості організації геномів рослин. 

Особливості складання та анотації геномів рослин. Геном рису. Геном пшениці. 

Молекулярна селекція ознак. Матеріали – презентація лекції genomics_lecture11.pdf. 

Література: [1], розділ 19.  

Самостійна робота 13 (4 год). Геном дині Cucumis melo L.  – виявлення і аналіз генів, 

що відповідають за агрономічно важливі ознаки - за матеріалами статті Zhao et al. 2019; 

doi: 10.1038/s41588-019-0522-8. 

 

Тиждень 14 

Лекція 14 (2 год). Геноміка особливих здібностей людини. Геноміка спорту – маркери 

ACE, ACTN3. Геноміка інтелектуальних здібностей. Геномні детермінанти стійкості до 

ВІЛ. Матеріали – презентація лекції genomics_lecture12.pdf. Література: [1], розділ 

20.  

Практична робота 7 (2 год). Ознайомлення з викликами, що постають при 

секвенуванні складних геномів рослин, на прикладі генома сосни ладанної - 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437942/. Як делеція гена корецептора 

ВІЛ CCR5 впливає на фітнес людини? - за матеріалами статті Li et al. 2019; doi: 

10.3389/fgene.2019.00669. Технічні артефакти в організації даних у базі можуть 

призводити до помилкових висновків - https://www.nature.com/articles/s41591-019-0459-

6   і https://www.nature.com/articles/s41591-019-0637-6   

 

Самостійна робота 14 (4 год). Застосування геномних та транскриптомних підходів 

для виявлення функцій генів людини – за матеріалами статті Luteijn et al. 2019; 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1553-0.  

Тиждень 15 

Лекція 15 (2 год). Еволюція у світлі геноміки. Ревізія неодарвінізму чи інтеграція 

нових даних? Чи є зростання геномів універсальною тенденцією еволюції? Який сенс в 

https://doi.org/10.1016/j.ccell.2019.08.002
https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.10.033
https://www.the-scientist.com/news-opinion/what-your-dna-cant-tell-you-66523
https://www.the-scientist.com/news-opinion/what-your-dna-cant-tell-you-66523
https://www.the-scientist.com/the-nutshell/genealogy-website-helped-crack-golden-state-killer-case-36328
https://www.the-scientist.com/the-nutshell/genealogy-website-helped-crack-golden-state-killer-case-36328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437942/
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0459-6
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0459-6
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0637-6
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1553-0
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ітронах? Що зумовило появу ядерної мембрани? Поняття адаптації та екзаптації. Роль 

популяційно-генетичних факторів у еволюції геномів. Поява нових генів – можливі 

механізми. Матеріали – презентація лекції genomics_lecture13.pdf. Література: [3], 

[1], розділ 21.  

Практична робота 8 (2 год). Еволюція генів білків-антифризів у риб – за матеріалами 

статті Baalsrud et al. 2017; doi:10.1093/molbev/msx311. Конвергентна еволюція систем 

фотосинтезу – за матеріалами статті Heyduk et al. 2019; https://doi.org/10.1038/s41576-

019-0107-5 . 
 

Самостійна робота 15 (4 год). Виникнення генів de novo – виняток чи правило? – за 

матеріалами статті Levy A, Nature. Vol 574, 2019. Секвенування Асгарду приводить до 

нових уявлень про початки еукаріогенезу – за матеріалом статті Imachi et al. 2019; doi: 

http://dx.doi.org/10.1101/726976 . 

Література 

1. Pevsner J. Bioinformatics and functional genomics. 3rd edition. Wiley Blackwell, 

London. – 2015- 1116 p. ISBN 978-1-118-58178-0. 

2. Rothberg JM, Leamon JH. The development and impact of 454 sequencing. Nat 

Biotechnol. 2008 Oct;26(10):1117-24. doi: 10.1038/nbt1485. 

3. Koonin EV. Darwinian evolution in the light of genomics. Nucleic Acids Res. 2009 

Mar;37(4):1011-34. doi: 10.1093/nar/gkp089. 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/залік - 50/50 

Вимоги до 

письмової роботи 

(модуль) 

За змістом перших восьми лекцій буде виконано поточний 

контроль знань у вигляді написання модуля. В модуль 

входять: визначення термінів, два питання, одна схема чи 

таблиця, яку треба заповнити/зобразити. Максимальна 

оцінка за модуль – 25 балів. Написання модуля обов’язкове.  

Практичні 

заняття 

Ще 25 балів студент може набрати упродовж семестру під 

час практичних занять. Сюди входить оцінка за 20-хвилинну 

презентацію на задану тему (див. схему курсу) – максимум 

15 балів, а також максимум 10 балів за запитання у ході 

практичних за весь курс (1-2 бали за запитання, залежно від 

його оригінальності). У презентації оцінюється зрозумілість 

і повноту викладу матеріалу (1÷3 бали), точність 

відображення інформації – переклад, розуміння термінів, 

суть наукової проблеми і основних питань роботи (1÷3 

бали), чи доклав студент зусиль аби знайти додаткову 

інформацію, яка відсутня у наданій статті (1÷3 бали), чи дав 

він вичерпні відповіді на запитання учасників практичного 

заняття (1÷3 бали), пунктуальність, ілюстративність і 

логічність викладу презентації (1÷3 бали).  

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Написання модуля і презентація на практичному занятті.  

https://doi.org/10.1038/s41576-019-0107-5
https://doi.org/10.1038/s41576-019-0107-5
http://dx.doi.org/10.1101/726976
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Залік Набір питань аналогічно до модуля; до термінів, питань і 

схем додаються тести. Письмова підготовка на протязі не 

більше 30 хв, далі усна відповідь. На залік виноситься весь 

матеріал курсу  

 


