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 Розробник:
Драган Анатолій Іванович, к.б.н., доцент, кафедра молекулярної біотехнології та 
біоінформатики



1. Мета дисципліни – розширення знань в області біології та молекулярної біотехнології, 
отриманих аспирантам під час навчання в бакалавраті та магістратурі, що включає 
розуміння термодинаміки структур біологічних молекул, нуклеїнових кислот та білків, їх 
міжмолекулярних білок-білкових та білок-нуклеїнових комплексів, які складають 
функціональну основу життєдіяльності клітин, а також розуміння того, яким чином 
зміни в структурі біополімерів впливають на їх функціонування. Дати студентам 
необхідні навички та методологію експериментальних досліджень в галузі вивчення 
енергетики біологічних макромолекул клітин еукаріот та прокаріот. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів «Молекулярна біологія», «Органічна хімія», «Генетика», 

«Біохімія» та «Струкутрна біологія» , які викладаються студентам освітнього рівня 
«Бакалавр» та «Магістр». 

2. Аспірант повинен вміти: використовувати набуті знання та навички для планування та 
проведення експериментальних досліджень біологічних макромолекул. Проводити 
комп’ютерне моделювання в біології, медицині та біотехнологіях. 

3. Аспірант повинен володіти елементарними навичками: проведення експериментальних 
робіт з використанням матеріалів та обладнання, що використовуються в біологічній, 
хімічній та фізичній лабораторіях.  

4. Анотація навчальної дисципліни: 
«Енергетика біологічних макромолекул» це наука, яка знаходиться на перехресті 
молекулярної біології, біохімії та біофізики. Вона  забезпечує  поглиблене  вивчення  
аспірантами енергетичних засад стабільності білків, нуклеїнових кислот (ДНК та РНК), 
механізми специфічного та неспецифічного міжмолекулярного впізнавання, енергетику 
процесів структурування та розгортання макромолекул під дією факторів їх мікро і 
макрооточення. Зокрема, знання енергетики формування комплексів білок-ДНК важливо 
для розуміння регуляції генетичної активності генів, формування ієрархії структур 
хроматину, компактизації метрових молекул ДНК у мікронний простір ядра клітин. 
Курс лекцій з цієї дисципліни включає викладання історичної перспективи і сучасного 
стану вивчення енергетики біологічних макромолекул. Увага приділяється використанню 
експериментальних підходів для визначення стабільності біологічних макромолекул та їх 
динаміки в розчинах, термодинаміці структурних доменів білків, а також аналізу 
структури та динаміки білків in silico.  

   
 

 4. Завдання (навчальні цілі):  
1. Надати основні відомості курсу «Енергетка біологічних макромолекул», які складають 

важливу частину теоретичної та прикладної підготовки аспіранта за спеціальністю«Біологія». 
2. Узагальнити та розширити відомі поняття курсів “Молекулярна біологія”, 

“Біотехнологія”, “Структурна біологія”, “Молекулярна генгетика”, “Біонанотехнології”,  
простежити взаємозв’язок об’єктів досліджень молекулярної біології з іншими компонентами 
підготовки; продемонструвати застосування теоретичних підходів до розв’язання практичних 
та експериментальних задач; 

3.  Навчити застосовувати знання енергетичних основ стабільності біополімерів, 
міжмолекулярної передачі інформації та сигналів в біологічних об’єктах (органелах, клітинах 
та інше) у науковій діяльності, розвивати логічне та аналітичне мислення аспірантів. 

4.  Навчити застосовувати знання та уміння у для досліджень в області молекулярної 
біології та медицини. 

 
 

 
 
 
 



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 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

 
 

1 

 
 

аспірант повинен знати: 

 
 

лекційні заняття, 
самостійні заняття 

письмові модульні 
контрольні роботи, 
оцінювання виконання 
завдань для самостійної 
роботи 

 
 

до 45 

 
 

1.1 

Особливості формування просторової 
структури поліпептидами, її лабільність, 
енергетику стабільності конформаційних 
станів білків та ферментів. 

лекція письмові модульні 
контрольні роботи, 

оцінювання виконання 
завдань для самостійної 

роботи 

 

 
1.2 

Основи доменної структури білків, їх 
енергетику. Класи білків які 
функціонують в клітинах, методи 
реєстрації структури білків та основи 
термодинамічного аналізу стабільності 
білкових структур. 

лекція =//=  

 
1.3 Структурно-енергетичні основи 

стабільності дуплексних нуклеїнових 
кислот. Вплив йонів, лігандів та білків на 
енергетику формування та компактизацію 
ДНК.  

лекція =//=  

1.4 Технології модулювання енергетикою та 
інформацією, яка знаходиться в 
послідовностях ДНК та РНК.  

лекція =//=  

 
1.5 Термодинаміка процесів «дихання» 

подвійних спиралей, її вплив на 
стабільність ДНК.  

лекція =//=  

 
1.6 

Енергетичні засади регуляції 
генетичної активності 
методом прямого зчитування. 

лекція =//=  

 
 

2 

 
 

аспірант повинен вміти: 

лекційні заняття, 
практичні завдвння 

письмові модульні 
контрольні роботи, 
оцінювання виконання 
завдань для 
самостійної роботи 

 
 

до 45 

 
 

2.1 

Самостійно працювати з приладами, 
виконувати необхідні вимірювання 
параметрів біополімерів у розчинах та 
давати оцінку одержаним  результатам. 

=//= =//=  

 
2.2 Програмно візуалізовувати білкові 

структури, ДНК та білково-нуклеїнових 
комплекси використовуючи бази даних 
біологічнихструктур. 

=//= =//=  

 
2.3 

Проводити експерименти по 
дослідженню основних характеристик 
ДНК, білків та білково-нуклеїнових 
комплексів. 

=//= =//=  

3 комунікація лекційні заняття  до 5 
 

3.1 
Здатність грамотно будувати комунікацію, 
виходячи з мети і ситуації спілкування 

лекційні заняття з 
використанням роботи у 
підгрупах 

оцінювання виконання 
завдань длясамостійної 

 

 
3.2 

Здатність бути відповідальним за 
внесок в роботу команди при вирішенні 
проблеми 

   

 
 

4 

 
 

автономність та відповідальність 

лекційні заняття письмові модульні 
контрольні роботи, 
оцінювання виконання 
завдань для самостійної 
роботи 

до 5 

 
4.1 самостійність у навчанні та/або 

професійній діяльності 
   



 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

Результати навчання дисципліни (код) 
 
 

Програмні результати навчання (назва) 

 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

1.3 

 
 

1.4 

 
 

1.5 

 
 

1.6 

 
 

1.7 

 
 

1.8 

 
 

1.9 

 
 

2.1 

 
 

2.2 

 
 

2.3 

 
 

3.1 

 
 

3.2 

 
 

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. 

 +  +   +   + + +    

ПРН12. Здійснювати процедуру встановлення інформаційної 
цінності  джерелОшляхом  порівняльного аналізу  з  іншими 
джерелами. 

             
+   

+ 

ПРН13.   Визначати   принципи   та   методи   дослідження, 
використовуючиміждисциплінарні підходи 

              
+ 

 
+ 



7. Схема формування оцінки 
7.1. Форми оцінювання аспірантів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами написання письмових контрольних робіт і за 
результатами виконання самостійних завдань. Вклад результатів навчання у підсумкову 
оцінку, за умови їх опанування на належному рівні і успішної здачі всіх лабораторних робіт 
наступний: 

- результати навчання 1.1 – 1.9 [знання] до 45 %; 
- результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 45%; 
- результат навчання 3.1 [комунікація] – до 5%; 
- результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%; 

 
Форми оцінювання аспірантів: 

- семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. Навчальний семестр 
має один змістовний модуль. Після завершення теми №6 проводиться письмова модульна 
контрольна робота. Обов’язковим для допуску до іспиту є: написання модульної контрольної 
роботи з кількістю балів не менше 12 та виступу з доповіддю на семінарі. 

- підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмово-усна. Екзаменаційний 
білет складається із 2 питань, питання оцінюються по 20 балів. Всього заіспиті можна 
отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної оцінки за дисципліну є 
отримання не менш ніж 60 балів, оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів. 

- умови  допуску  до  підсумкового  іспиту:  умовою  допуску  до  іспиту  є  отримання 
аспірантом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум 36 балів за семестр. 
Аспіранти, які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, ніж критично- 
розрахунковий мінімум 36 балів, для одержання допуску до іспиту обов’язково повинні 
написати додаткову контрольну роботу. 

 
 

У випадку відсутності аспіранта з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних 
контрольних робіт здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу 
у Київському національному університеті" 

 
 

 
 
7.2. Організація оцінювання; 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ 

Min. – балів Max. – балів 
Модульна контрольна 

робота 12 20 
Виступ на семінарі 15 25 

Виконання аспірантами 
самостійних робіт 9 15 

 
 
 

Орієнтований графік оцінювання: 
 Орієнтовний період для здійснення 

відповідної формиоцінювання 
Модульна контрольна робота 1 травень 

Виступ на семінарі травень 
Виконання аспірантами самостійних робіт березень - червень 
Добір балів/додаткова контрольна робота 

та/або доскладання домашніх завдань 
червень 

Іспит червень 



Розрахунок балів, які аспірант отримує при успішній здачі заліку: 
 Змістовий 

модуль 
Іспит Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка (за національною шкалою) / National grade Рівень досягнень, % / Marks, % 

Відмінно / Excellent 90-100% 
Добре / Good 75-89% 

Задовільно / Satisfactory 60-74% 
Незадовільно / Fail 0-59% 

 
 
 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 
 
 
№ 
з/п 

 
 
Назва теми 

У тому числі 

Лекції Практичні 
заняття 

амостійна 
робота 

1. Вступ. Загальна характеристика 
молекулярної організації білкових 
молекул,  енергетика їх стабільності.  

2  11 

2. Значення нековалентних взаємодій у 
встановленні молекулярної організації 
вторинної  структури білків. Енергетичні 
фактори стабілізації множинних вторинних 
структур, лабільність спіральних та 
складчастих конформацій.  
 

2  11 

3. Термодинаміка стабільності та 
молекулярна динаміка вторинних 
струкутур білковіх молекул. 

2  11 

4. Сили відповідальні за утворення і 
стабільність просторової архітектури 
білків. Поняття щільності упаковки 
білкових молекул.  

2  11 

5. Термодинаміка глобулярних та 
фібрилярних білків. Структурні домени 
білків з точки зору внутрішньої 
енергетики. Температурне розгортання, як 
термодинамічний підхід для виявлення 
мультідоменності білків. Енергетичне 
пояснення можливості існування нативних 
частково або повністю розгорнутих білків.   
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6. Характеристика будови нуклеїнових 
кислот. Термодинамічні методи 
дослідження ДНК. Структурно-
функціональна роль конформацийної 
лабільності цукру, пакерінг цукрового 
кільця, і його зв’язок з формами 
дуплексної ДНК. 
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7. Структурні моделі дуплексної  ДНК. 
Структурні параметри великого та малого 
жолобків ДНК. ДНК не є ідеальним 
стрижнем і має відхилення від ідельності. 
Кембриджська конвенція Р. Е. Дікерсона. 
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8. Чому білки, які взаємодіють ДНК, 
розподіляються на два класи? Білки та їх 
структуррні мотив, які взаємодіють з 
великим жолобком ДНК. Рушійна сила 
такого типу взаємодії. Як відбувається 
впізнавання білком малого жолобка ДНК. 
Білки, які не взаємодіють з жолобками ДНК. 
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9. Характеристика існуючих 
експериментальних методів визначення  
енергетики біологічних макромолекул, їх 
конформаційних станів та енергетики 
конформаційних переходів між різними 
станами макромолекул. Методи 
термодинамічного аналізу біо-
молекулярних систем з застосуванням 
нанокалориметрії, біоспектроскопії 
(спектроскопія електронних переходів, 
кругового дихроїзму, динамічного 
світлорозсіювання та інші).   
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Інтернет-ресурси: 
 

1. Банк даних білків (Protein Data Bank, PDB): http://www.pdb.org/pdb/home/home.do; 
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do. 

2. Віртуальна лабораторія MolDynGrid: http://moldyngrid.org/main.php. 
3. База хімічних сполук: PubChem: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 
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