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Компетентність використовувати на практиці знання про спектр основних методів 

молекулярної систематики рослин і грибів. 

Здатність проводити в умовах лабораторії повний цикл процедур полімеразної 

ланцюгової реакції (денатурація і виділення ДНК, полімеризація та синтез ДНК, 

ампліфікація нуклеотидних послідовностей) та розуміти їх теоретичну основу; 

користуватися програмним пакетом GENDOC в процесі аналізу нуклеотидних 

послідовностей; використовувати практичні вміння і навички роботи з системою BLAST 

для пошуку результатів секвенування продуктів PCR (сіквенсів генів) у GENBANK; 

володіння методиками побудови молекулярних дендритів, їх оцінки, інтерпретації та 

візуалізації за допомогою стандартного програмного забезпечення. 

Знання методів отримання первинних даних для побудови молекулярних філогенетичних 

дендритів; способів пошуку даних для генетичного аналізу рослинних об’єктів та вміння 

знаходити результати сіквенсів у сучасних генетичних банках даних; різних способів 

побудови молекулярних дендритів та вміння їх візуалізувати різними методами за 

допомогою стандартних програмних пакетів (TREVIEW). 

Уміння проводити процедури денатурації і виділення ДНК, полімеризації та синтезу ДНК, 

ампліфікації нуклеотидних послідовностей; імпортувати дані ідентифікованих генетичних 

послідовностей у стандартні пакети попередньої обробки GENDOC; проводити процедуру 

вирівнювання даних сіквенсів ДНК засобами стандартних програмних пакетів (GENDOC); 

обробляти дані та отримувати результат для побудови дендритів стандартними 

програмними пакетами (GPHYLIP); надавати філогенетичну інерпретацію побудованим 

дендритам. 
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Тема 1. Поняття та основні принципи молекулярної систематики (2 год.). 

Тема 2. Етапи молекулярного аналізу: структура РНК та ДНК, основні генетичні маркери, 

праймери, ПЛР (2 год.). 

Тема 3. Поняття сиквенсингу та асемблінгу генетичних послідовностей (2 год.). 

Тема 4. Робота з нуклеотидними послідовностями: NCBI, BLAST, побудова матриці 

послідовностей, множинне вирівнювання (2 год.).  

Тема 5. Філогенетичний аналіз: загальні поняття та принципи (2 год.). 
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Тема 6. Філогенетичний аналіз: структура та різновиди філогенетичних дерев, філетичні 

групи (2 год.).  

Тема 7. Генетичні дистанції та еволюційні моделі (2 год.). 

Тема 8. Методи побудови філогенетичних дерев: дистанційні методи (2 год.). 

Тема 9. Методи побудови філогенетичних дерев: методи аналізу дискретних ознак 

(2 год.). 

Тема 10. Вторинна структура РНК: методи побудови та використання у таксономії вищих 

рослин, водоростей та грибів (2 год.). 
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