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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення здобувачів з сучасним станом наукових проблем 

біотехнології її традиційними і сучасними методами дослідження, набуття теоретичних знань 

та формування навичок сучасної біотехнології. Курс «Проблеми і перспективи молекулярної 

біології» є важливою складовою фундаментальної підготовки здобувачів, що дозволить 

самостійно визначити основні завдань дисертаційної роботи, вибір оптимальних теоретичних 

чи експериментальних методів для їх розв’язання. Початок роботи з отримання даних та 

формулюванні висновків. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати основні поняття теорії квантової механіки, основи хімії низькомолекулярних сполук 

та полімерів, основні закономірності курсів молекулярної фізики, оптики, електрики, 
атомної та ядерної фізики. 

2.  Знати основні поняття та термінологію з біології, хімії. 

3.  Володіти елементарними навичками роботи з хімічними та біологічними об’єктами та 

фізичними приладами. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Предметом навчальної дисципліни «Проблеми і перспективи молекулярної біології» є знання в області 

традиційної та сучасної молекулярної біології, а саме можливості використання живих організмів, їх 

систем чи продуктів їхньої життєдіяльності для вирішення високотехнологічних задач, а також 
можливості проектування та синтезу живих організмів із необхідними властивостями методами 

генної інженерії. У курсі детально розглядаються види сучасних проблем молекулярної біології. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) 

Навчання дисципліні має на меті розвивати у здобувачів такі компетентності: 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1); 

2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-2); 

3. Здатність проведення самостійних досліджень на сучасному рівні (ЗК3); 

4. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел (ЗК-4); 

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-5); 

6. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі (ЗК-6); 

7. Здатність розробляти та управляти науковими проектами (ЗК-7); 

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК -8); 

9. Навички презентації наукових матеріалів та аргументів у письмовій та усній формі 

перед цільовою аудиторією (ЗК -11). 

 

 

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати історію та сучасні перспективи 

розвитку молекулярної біології та її новітніх 

напрямків – біоінформатики, геномики, 

протеоміки, транскриптоміки. Фізико-хімічні 

основи молекулярної біології. 

лекції теоретичні 

запитання на 

екзамені 

 

20% 

1.2 Знати структуру, енергетику та функції 

біологічних молекул. Знати енергетичні 

основи міжмолекулярного впізнавання; 

хімічну будову та молекулярну структуру 

білків та нуклеїнових кислот; денатурацію і 

гібридизацію подвійної спіралі ДНК. 

лекції теоретичні 

запитання на 

екзамені 

 

20% 

2.1 Вміти: самостійно іммобілізувати ферменти 

та інші біологічні молекули. Опрацювання 

оригінальних наукових статей по темам 

лекцій. 

лекції, практичні звіти 20% 

3.1 Комунікація: в зв’язку з 

мультидисциплінарністю вміти працювати в 
групі при опануванні молекулярно біологічних 

методів дослідження білків, нуклеїнових 

кислот та їх комплексів з лігандами, аналізі 

отриманих даних 

лекції, практичні,  

самостійна робота 
здобувача 

звіти, включаючи 

самостійно 
опрацьовані 

матеріали 

20% 

4.1 Прийняти обґрунтоване рішення щодо 

використання відповідного методу для 

вирішення реальних практичних задач 

молекулярної біології. Вміти самостійно 

працювати з ресурсами для отримання 

наукової та методичної інформації з 

молекулярної біології та інших напрямків 

дослідження геному. 

лекції, практичні, 

самостійна робота 

здобувача 

звіти, включаючи 

самостійно 

опрацьовані 

матеріали 

20% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 

ПРН1. Сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

біології, біотехнології та суміжних галузей знань 

+ + + + + 

ПРН2. Знання праць провідних зарубіжних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі дослідження, формулювання мети 

власного наукового дослідження в контексті світового наукового процесу 

+  + + + 

ПРН8. Вміння формулювати наукову проблему з огляду на сучасні 

наукові тенденції 

+   + + 

ПРН9. Формулювати робочі гіпотези та моделі досліджуваної проблеми + +  +  

ПРН10. Аналізувати наукові праці в галузі біології та суміжних наук, 

виявляючи дискусійні та мало досліджені питання. 

+ + + + + 



Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 

ПРН12. Здійснювати процедуру встановлення інформаційної цінності 

джерел шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами. 

 + +  + 

ПРН13. Визначати принципи та методи дослідження, використовуючи 

міждисциплінарні підходи 

+ + + + + 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання здобувачів: 

семестрове оцінювання:  

1. Звіти по практичним: РН 2.1., 4.1. - 30 балів/10 балів. 

2. Самостійна семестрова робота: РН 4.1, 3.1 - 30 балів/10 балів. 

- підсумкове оцінювання у формі екзамену:  

-  Екзамен: (40 балів/0 балів, оцінює РН 1.1, 1.2). 

-  Максимальна кількість балів які можуть бути отримані здобувачем на екзамені - 40 

балів;  

- Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути 

меншою 24 балів; 

-  Здобувач не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів. 

 

Оцінювання Min Max 

Семестрове оцінювання 36 60 

Підсумкове оцінювання 24 40 

Всього 60 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Протягом семестру здобувачі прослуховують лекції та виконують практичну та 

самостійну роботу, за результатами чого готують письмові та усні звіти., необхідні знання 

та навички для виконання якої отримують під час лекційних та консультаційних занять. 

Результатом виконання самостійної роботи є висновки у практичних та аналіз проблемних 

питань. 

Для здобувачів, які упродовж курсу не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (36 балів), 

для одержання допуску до екзамену обов’язковим є виконання практичних та додаткових 

завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських / 

практичних / лабораторних (вибрати необхідне) занять 

№ 

п/п 
Назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 
самостійна 

робота 

Назва розділу чи частини 1(якщо здійснюється поділ)  

1 

Вступ. 

Тема 1 Вступ до курсу молекулярної 

молекулярної біології. Молекулярні 

аспекти процесів життєдіяльності. 

Властивості та функції нуклеїнових 

кислот. Організація генетичних 

структур вірусів і бактеріофагів. 

Питання сучасної молекулярної біології. 

2 - 11 

2 

Тема 2. Структурна організація геному 

прокаріот та еукаріот. Матричний 

синтез біополімерів. Загальні 

закономірності реплікації. Особливості 

реплікації ДНК у клітинах еукаріот та у 

геномах вірусів. 

2 - 11 

3 

Тема 3. Передача генетичної інформації. Пряма 

та зворотна транскрипція. Збереження 

генетичної інформації та підтримання 

стабільності геному. Транскрипція в 

клітинах вищих еукаріот 

2 - 11 

4 

Тема 4. Реалізація генетичної інформації. 

Матричний синтез білка. Основні 

аспекти промисловості в розрізі 

молекулярної біології. Основні етапи 

білкового синтезу. Рекогніція і 

трансляція. Основи інженерної 

ензимології. 

2 2 11 

5 

Тема 5. Молекулярні механізми формування 

біологічних структур. Генна інженерія. 

Генно-інженерні методи молекулярної 

біології. 

2 - 11 

6 

Тема 6. Методи отримання рекомбінантних 

ДНК та їхнє використання. Фізико-

хімічні підвалини молекулярної біології. 

Енергетика утворення міжмолекулярних 

комплексів. Типи нековалентних зв’язків. 

Термодинаміка молекулярної біології. 

2 - 11 

7 

Тема 7. Умови індукуючі конформаційні зміни у 

структурі нуклеїнових кислот та білків. 

Міжмолекулярне впізнавання в 

молекулярній біології. Утворення та 

стабільність молекулярної машинерії. 

2 2 10 

8 

Тема 8. Внутрішні репортерні группи білків. 

Спектральні дослідження структур. 

Визначення умов індукуючих 

конформаційні зміни у структурах 

нуклеїнових кислот. 

2  10 



9 

Тема 9. Спектральні дослідження структур 

нуклеїнових кислот. Інші 

експериментальні методи дослідження. 

Досягнення та перспективи розвитку 

генно-інженерних досліджень. Вибрані 

аспекти використання сучасної 

молекулярної біології 

2  10 

10 ВСЬОГО 18 4 96 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття - 4 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 96 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Сиволоб А.В. Молекула біологія. – К: Вища школа, 2008.  

2. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Войтешенко І.С., Грабчук  Г.П. та ін. Фізика 

біосистем, КОМПРИНТ, 2016. 

3. Ленинджер А. Биохимия. – М: Мир, 1976.  

4. Кантор Ч., Шиммел П. Биофизическая химия. В 3-х т. – М.: Мир, 1984.  

5. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. Курс лекций. 3-е изд. – М: КДУ, 

2005.  

6. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. Перевод с англ., в 2-х томах. – М.: Мир, 2002. – 764 

с.  

7. Вакарчук I. О. Квантова механiка : пiдручник / I. О. Вакарчук. 4-те вид., доп. Львiв : 

ЛНУ iменi Iвана Франка, 2012. 872 с 

8. Richard Bader. Atoms in Molecules: A Quantum Theory. — USA: Oxford University Press, 

1994. — ISBN 978-0-19-855865-1. 

9. Ричард Бейдер. Атомы в молекулах. Квантовая теория. — М.: Мир, 2001. — 532 с. — 

ISBN 5-03-003363-7. 

Додаткова: 

1. Божков А.И. Биотехнология. Фундаментальные и промышленные аспекты. - 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / Харьков.– 2005.– 364 

с.  

2. Dzyadevych S.V., Soldatkin A.P. Solid-state electrochemical enzyme biosensors / Київ: 

Академперіодика.– 2008.– 223с.  

3. Мартиненко О.І. Методи молекулярної біотехнології: Лабораторний практикум / 

Київ: Академперіодика.– 2010.– 232 с.  



4. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. / Москва: Мир.– 2002.– 589 

с.  

5. Грачева И.М., Иванова Л.А. Биотехнология биологически активных веществ. / 

Москва: Элевар.–2006.– 453 с.  
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