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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: навчити студентів орієнтуватися в сучасних концепціях молекулярної 

біології, сформувати у студентів цілісний і системний  погляд на організацію 

біологічних структур на молекулярному рівні та механізми реалізації 

генетичної інформації, ознайомити з новітніми технологіями рекомбінантних 

ДНК у виробництві високоякісної, конкурентоспроможної та безпечної для 

здоров’я людини і довкілля продукції. 

 

Компетентності: ЗК-1; ЗК-5; ЗК-5; ПК-4; ПК-6 

 

Результати навчання:РНз-5; РН-7 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біологія клітини Генетика 

Загальна мікробіологія і 

вірусологія 

Біоінформатика та інформаційна біотехнологія 

Біохімія Молекулярна біотехнологія 

  

 

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 44,4 %. 
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у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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Змістовий модуль № 1. Клітинно-молекулярні механізми життя. 

 

1. 

 

Л 

 

2 

Тема 1. Вступ. Молекулярна біологія, її 

характеристика як науки. Завдання молекулярної 

біології у пізнанні основних закономірностей 

життєдіяльності. Білки і нуклеїнові кислоти: загальне 

поняття про функції нуклеїнових кислот і білків. Рівні 

структурної організації біополімерів та їх  біологічне 

значення. Надмолекулярні структури. Геноміка, 

протеоміка і біоінформатика – основні напрямки 

сучасної молекулярної біології. 

1-4, 7 

2. Л 2 

Тема 2. Клітина – структурно-функціональна 

одиниця життя, її системна організація. Різновиди 

клітин, риси відмінності і подібності. Функціональні 

клітинні системи як місця локалізації молекулярних  

механізмів життя. Віруси як особлива форма життя. 

Загальна характеристика вірусу. Життєвий цикл ДНК- 

і РНК-вірусів. Віруси – вектори спадкової інформації 

до клітини. 

3, 6, 12 

3. ЛЗ 2 
Організація молекулярно-біологічної лабораторії. 

Інструктаж з техніки безпеки 
16 

4. Л 2 

Тема 3. Хімічний склад клітини. Її головні 

біополімери (жири, білки і вуглеводи). Провідна роль 

білків у життєдіяльності клітини. Рівні структурної 

організації білкової молекули. 

Особливості мембранної організації клітини. Клітинні 

мембрани, їх риси подібності та відмінності. Генезис 

поглядів на організацію мембрани та 

експериментальні докази її моделей. Основні функції 

зовнішньої мембрани.  

1,2, 4, 12 

5. СР 4 

Жири, білки і вуглеводи – основні трофічні та 

енергетичні біополімери клітини, їх загальна 

характеристика, організація та функціювання . 

Властивості амінокислот та їх класифікація. 

1-5, 12 

6. ЛЗ 2 
Методи виділення білків із рослинних та тваринних 

клітин 
4, 8 
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7. Л 2 

Тема 4. Сигнальна трансдукція. Первинні 

посередники: гормони, цитокіни,нейротрансмітери 

фактори росту. Клітинні рецептори: мембранні, 

рецепторні тирозинкінази, цитоплазматичні, ядерні 

рецептори,  іонні канали, рецептори, сполучені з G-

білками. Механізми активації сигналу.  Вторинні та 

третинні посередники. Механізми, шляхи передачі 

сигналу. 

1 – 4, 6 

8. Л 2 

Тема 5. Принципи будови та основні функції 

нуклеїнових кислот та білків. Нуклеозид, нуклеотид, 

полінуклеотид. Нерегулярні полімери. Принципи 

будови подвійної спіралі ДНК. Види ДНК. Параметри 

В-, А- і Z-форм ДНК. Види РНК. Їх роль в клітині. 

Функції ДНК. Інформаційна ємність. Глобулярні і 

фібрилярні білки. Фолдинг білків. "Розплавлена 

глобула" як інтермедіат фолдингу білків.   

Денатурація і ренатурації білків. Фолдінг білків. 

Шаперони. Шапероніни. Пріони. Основні біологічні 

функції білків. 

1 – 7, 12 

9 СР 4 

Первинна, вторинна і третинна структури білків. 

Рентгеноструктурний аналіз та мультивимірна ЯМР-

спектроскопія  у визначенні  структури білків. 

Динаміка білків. Четвертинна структура білків. 

Макромолекулярні комплекси білків.  

1 – 7 

10. ЛЗ 2 Метод електрофорезу білків в поліакриламідному гелі 8 

11. Л 2 

Тема 6. Молекулярно-біологічна організація 

спадкового апарату клітини. Геном еукаріотичної та 

прокаріотичної клітин. Загальний план будови 

геному. Основні відмінності геномів еукаріот і 

прокаріот: надмірність ДНК, її функціональне 

значення, екзонно-інтронна організація, її значення 

для життєдіяльності клітини, наявність генів, які 

«мовчать», більш різноманітний набір генів, 

відсутність оперонів, особливості регуляторних 

елементів. Екзонно-інтронна організація геному 

еукаріот, як головна відмінність від прокаріот. 

Функції екзотів та нітронів в геномі клітини. 

1 – 7 

12. ЛЗ 2 Гель-електрофорез ДНК 8 

13. Л 2 

Тема 7. Особливості молекулярно-біологічної 

організації плазмід і епісом, як фрагментів геному 

прокаріот. Геном мітохондрій і пластид. 

Функціональні особливості геному вірусів. 

Функціональна одиниця геному прокаріот – оперон. 

Ген – функціональна одиниця геному еукаріот. Його 

функціональні складові частини: промотор, лідер, 

кодуючи послідовність нуклеотидів (цистрон), 

трейлер. Функції кожної з них. 

1 -7 
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14. Л 2 

Тема 8. Будова імуноглобулінів, їх класифікація та 

функції. Перемикання класів імуноглобулінів. 

Джерела різноманітності антитіл. V-J рекомбінації 

при перебудові генів легких ланцюгів 

імуноглобулінів. V-D-J рекомбінації при перебудові 

генів важких ланцюгів імуноглобулінів. 

3 – 7 

15. СР 4 
Імуноферментний аналіз (ІФА). Принцип методу. 

Класифікація методів ІФА. 
9 

16. ЛЗ 2 
Визначення імуноглобулінів класу А,М,G за 

допомогою методу ІФА. 
9 

Змістовий модуль № 2. Рівні організації ДНК, експресія генів і синтез білків. 

17. Л 2 

Тема 9. Рівні організації упакування ДНК, хромосоми  

вищих організмів. Структура хроматину. Рівні 

регуляції: геномний, транскрипційний, 

трансляційний, функціональний. Нуклеосоми та їх 

будова. Гістони як специфічні білкові компоненти 

ДНП, їх будова.  

3 - 7 

18. ЛЗ 2 

Вирішення завдань на встановлення послідовності 

нуклеотидів в ДНК, іРНК, антикодон тРНК та на 

обчислення кількості нуклеотидів, їх 

процентне співвідношення в ланцюзі ДНК, іРНК. 

10, 11 

19. Л 2 

Тема 10. Редуплікація ДНК та її  механізми. 

Біосинтез ДНК, роль матриці, синтез 

комплементарного  продукту. Точність редуплікації 

ДНК.  ДНК-полімерази E.coli.  ДНК-лігази. Роль в 

утворенні ДНК. Ініціаторний комплекс. Елонгація 

ДНК.  Поняття про реплікон. Редуплікація хромосом 

вищих організмів. Синтез ДНК на матриці РНК  - 

зворотна транскрипція.  

1 – 7 

20. Л 2 

Тема 11. Генетичний код. Модифікація і рестрикція 

ДНК. Репарація пошкоджень ДНК. Генетична 

рекомбінація.  Транспозони: мігруючі генетичні 

елементи і генетична нестабільність. Ретровіруси як 

мігруючі елементи. Ензимологія генетичних процесів. 

1 – 7 

21. ЛЗ 2 
Вирішення завдань на обчислення кількості водневих 

зв'язків та визначення довжини ДНК, мРНК 
10, 11 

22. Л 2 

Тема 12. Транскрипція та регуляція транскрипції у 

прокаріот. Принципи транскрипції. Субодиничний 

складу РНК-полімерази E.coli. Holo- і Core- фермент. 

Поняття про оперон. Особливості структури 

промоторів у прокаріот. Етапи транскрипції у 

прокаріот. Регуляція транскрипції у бактерій. 

Негативна індукція. Позитивна індукція. Негативна 

репресія. Позитивна репресія. Аттенуація в регуляції 

експресії триптофанового оперона E.coli.  

4 

23. ЛЗ 2 Контрольна робота №1 1-12 
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24. Л 2 

Тема 13. Транскрипція і матричний синтез РНК.  

Транскрипція у еукаріот. Структура  мРНК 

еукаріотів. Позитивна та негативна регуляція у 

клітинах еукаріотів. РНК-полімерази еукаріотів. 

Попередники мРНК, їх структура . Інформосоми. 

Типи інформосом, їх внутрішньоклітинна локалізація, 

склад і особливості будови. Функціональна роль 

інформосом . Ферментативний синтез РНК під час 

вірусної інфекції РНК-вмістними вірусами. РНК-

залежна РНК-полімераза.  Процесинг РНК. 

Формування кепу та поліаденилування мРНК. 

Загальна синхронізація транскрипції та процесінгу. 

РНК-інтерференція. Сплайсинг РНК, організація 

сплайсосоми. Механізми сплайсинга рРНК. 

Самосплайсинг рРНК  Tetrahymena. РНК як 

каталізатор: розширення поняття біохімічного 

каталізу. Рибозими, їх типи.  Процесинг тРНК. 

1- 7 

25. СР 4 

Особливості транскрипції на політенних хромосомах 

екаріот. Політенні хромосоми і диференційно 

забарвлені мітотичні хромосоми, як наочний приклад 

функціонування клітинного геному. 

1 -7 

26. Л 2 

Тема 14. Біосинтез білків. Загальна характеристика 

трансляції, її основних етапів: ініціації, активізації, 

елонгації, термінації. Пристосування окремих етапів 

трансляції до різноманітних компонентів білок 

синтезуючої системи. Енергозабезпеченість роботи 

білок синтезуючого механізму у клітині. Роль 

мембранних порожнин гранулярного 

ендоплазматичного ретикулума у модифікації 

синтезованого поліпептиду після трансляції, у 

перетворенні його на зрілий білок, клітинні 

молекулярно-біологічні процеси, пов’язані з синтезом 

білка «на себе» і «на експорт». Особливості 

трансляції у прокаріот. 

1 -7 

27. ЛЗ 2 
Визначення концентраціі білка методоами Лоурі та 

Бредфорда 
8 

28. Л 2 

Тема 15. Процесинг білків. Посттрансляційні 

модифікації білка. Компартменталізація білкового 

синтезу у вищих еукаріотів. Мультибілкові  

комплекси. 

1 – 7 

29. СР 4 

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) як метод 

ампліфікації ДНК. Схема ПЛР, критичні компоненти 

реакції, конструювання праймерів. Термостабільні 

ДНК-полімерази. Методи ПЛР: стандартна, 

асиметрична, множинна ПЛР, ПЛР з “гарячим 

стартом”. Метод  ПЛР, об’єднаний із зворотною 

транскрипцією. ПЛР в реальному часі.        

8 

30. ЛЗ 2 Постановка ПЛР. 8 

31. Л 2 
Тема 16. Експресія геномів. Транскриптом і протеом. 

Мікроарей-технології. Синтез і  процесинг протеому.  
1 -7 

32. СР 4 Секвенування ДНК 4, 8 



1 2 3 4 5 

Змістовий модуль № 3. Регуляція генної експресії та генні технології 

33. Л 2 

Тема 17. Загальна схема повної регуляції роботи гену 

у прокаріот. Модель оперону.  

Регуляція трансляції на прикладі фага MS2. 

15, 16, 20 

34. ЛЗ 2 

Визначення послідовності амінокислот по 

таблиці генетичного коду. Визначення маси білка, 

кількості амінокислот, нуклеотидів. 

10, 11 

35. Л 2 

Тема 18. Гіпотетичні моделі повної регуляції роботи 

гену у еукаріот. Молекулярні механізми реплікації. 

Молекулярні механізми репарації. Молекулярні 

механізми рекомбінації. 

13-15 

36. СР 4 
Молекулярні маркери та їх використання в 

селекційно-генетичних дослідженнях 
17, 18 

37. ЛЗ 2 
Молекулярне маркування господарсько цінних генів 

рослин 
17, 18 

38. Л 2 

Тема 19. Технології рекомбінантних ДНК. Створення 

нових генних конструкцій. Хімічний синтез генів. 

Синтез кДНК РНК-залежними ДНК-полімеразами. 

Включення фрагментів ДНК в плазміди і фаги. 

Використання рестриктаз і ДНК-лігаз. Трансформація  

бактерій гібридними плазмідами і фагами.  Вектори 

та їх властивості. Косміди та фазміди. Штучні 

хромосоми. Конструювання експресуючих векторів 

та їх функціонування.  

8, 13-15 

39. СР 5 

Бактеріальна експресія і виділення рекомбінантних 

білків. Отримання компетентних клітин Escherichia 

coli. Трансформація бактеріальних клітин плазмідною 

ДНК. Експресія бактеріальних культур для 

препаративного виділення рекомбінантних білків. 

Визначення оптичної густини бактеріальної культури. 

8, 13-15 

40. Л 2 

Тема 20. Технології рекомбінантних ДНК 

(продовження). Експресія рекомбінантних білків. 

Експресуючі системи мікроорганізмів. Клітини 

дріжджів як експресуючі системи. Системи експресії, 

що базуються на культурах клітин тварин. 

Безклітинні системи експресії. Очистка 

рекомбінантних білків з використанням афінних 

амінокислотних послідовностей. Введення генів до 

клітин рослин і тварин, трансгенні організми.  

8, 13-15 

41. СР 5 

Очистка рекомбінантних білків методом метал-

хелатуючої хроматографії. Визначення концентрації 

білка за методом Бредфорда. Визначення 

концентрації білка методом молекулярно-

абсорбційної спектрофотометрії. Гель-електрофорез 

отриманих рекомбінантних білків в денатуруючих 

умовах за Леммлі. 

8 

42. ЛЗ 2 Принципи конструювання рекомбінантної плазміди. 8, 13-15 



1 2 3 4 5 

43. Л 2 

Тема 21. Білкова інженерія. Дизайн нових білків на 

рівні просторової структури. Сайт-спрямований 

мутагенез як  метод введення амінокислотних замін в 

білках. Типи cайт-спрямованого мутагенезу in vitro.  

Штучні білки, дизайн штучних білків de novo.  

Штучна  спрямована  еволюція білків, комбінаторні 

клонотеки.  

13-15 

44. ЛЗ 2 
Фаговий дисплей, скринінг та відбір білків  із 

заданими  властивостями. Гібридні білки. 
13-15 

45. Л 2 

Тема 22. Прикладні застосування молекулярної 

біології. Генна терапія та її перспективи. 

Молекулярна медицина. Інженерія гемоглобіна та 

інсуліна. Інженерія антитіл. Білкова інженерія 

цитокінів та їх рецепторів. Біомедичні аспекти 

білкової інженерії. Прикладні застосування білкової 

інженерії в біотехнології.  Підвищення стабільності 

білків, екстремозими.  

 

13-15 

46. СР 4 

Перспективи застосування білкової інженерії в генній 

терапії. Білкова інженерія терапевтичних білків. 

нанобіотехнології 

13-15 

47. Л 2 

Тема 23. Правове регулювання створення і 

використання ГМО. Історія створення міжнародної 

системи регулювання генетично модифікованих 

організмів (ГМО). Дозволені ГМ культури. Державне 

регулювання обороту ГМ культур в США і ЄС. 

Практика регулювання ринку продукції 

біотехнологічного сільського господарства. Система 

управління ризиками при вивільненні ГМО в 

навколишнє середовище. Вимоги до польових 

ділянках для проведення випробувань генетично 

модифікованих рослин. Нормативні документи. 

Оцінка безпеки ГМО і методи їх ідентифікації. 

19 

48. ЛЗ 2 
Нормативні документи. Оцінка безпеки ГМО і методи 

їх ідентифікації. 
19 

49. Л 2 

Тема 24. Біоетика: поняття та значення. Формування 

біоетики як науки. Основні проблеми біоетики. 

Міжнародні організації та правове регулювання 

біоетичних проблем. Страсбурзьким симпозіумом з 

біоетики (1990). Загальна декларація про геном 

людини та права людини (ЮНЕСКО, 1997); Загальна 

декларація про біоетику та права людини (ЮНЕСКО, 

2005); Декларація про клонування людини (ООН, 

2005). Етичні проблеми генних технологій: 

клонування і трансплантація органів. 

19 

50. ЛЗ 2 Контрольна робота № 2 1-19 

Разом (годин) 122 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 12 

2 Підготовка до лабораторних занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях 
42 

4 Виконання курсової роботи 30 

 Разом 100 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Індивідуальна робота   

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 Перелік рекомендованих тем рефератів 

1.Двойная спіраль ДНК як основа збереження і 

відтворення інформації. 

2. Іонні канали мембрани. 

3.Молекулярние механізми рекомбінації на прикладі 

Е.солі. 

4.Онкогени. 

5.Молекулярні основи онтогенезу. 

6.Молекулярна біологія клітини. 

7.Молекулярна біологія гену. 

8.Регуляція процесів метаболізму у бактерій. 

9.Основні етапи трансляції. Механізми репарації. Хвороби 

зі спадковою схильністю. 

10. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів. 

11. Протеоміка і сучасні проблеми білкової інженерії. 

12. Структура і властивості ДНК і її використання в 

молекулярній біотехнології. 

13.  ДНК-транспозони. Мобільні генетичні елементи. 

Значення для вірусів і еукаріот. 

14. Транспортна РНК і аміноацил-тРНК-синтетази. 

15. Фізичні методи в біології. Транскрипція. Кепіровання. 

Поліаденілювання. Сплайсинг. 

16. Характеристика Mg2
+
 -залежної Сa2

+
 -актівованої 

АТРази плазматичних мембран. 

17. Геноміка і етика. 

18. Мала ядерна РНК. 

19. Запрограмована загибель клітин. 

20. Гібридизація нуклеїнових кислот. Саузерн-блот. 

Нозерн-блот. 

15 – 16 



21. Ізотопне мічення білків для визначення їх просторової 

структури методами мультивимірної ЯМР-

спектроскопії. 

22. Білковий комплекс вилки реплікації. Реплікон.  

23. Процесінг РНК. Регуляція експресії генів.  

24. Біологічна роль систем рестрикції. Використання 

рестрикції для клонування і створення молекулярних 

маркерів. 

25. Методи генетичної трансформації рослин. Напрямки 

генетичної трансформації та сучасний стан генетично-

модифікованих рослин у світі. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості підготовки реферату 

Робота над рефератом здійснюється у наступному 

порядку:  

1. Вибір теми та узгодження її з науковим керівником. 

2. Підбір та вивчення основних джерел по темі 

3. Обробка та систематизація інформації. 

4. Складання плану реферату. 

5. Написання реферату та його оформлення. 

6. Підготовка  наглядної презентації по темі реферату. 

Обсяг реферату може бути в межах 20-25 сторінок 

друкованого тексту. Всі додатки до роботи не входять в її 

обсяг. 

Структура реферату включає наступні елементи: 

титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину, висновок, 

список використаних джерел, додатки. 

У змісті необхідно відобразити найважливіші аспекти 

теми у вигляді чітко сформульованих заголовків фрагментів 

роботи із зазначенням номерів сторінок їх розміщення. 

У вступі необхідно коротко викласти суть проблеми, її 

актуальність. Вступ повинен містити мету і завдання 

дослідження, вказівки на використані джерела. Обсяг вступу 

зазвичай становить 1 друкований аркуш. 

В основній частині міститься матеріал, який 

відібраний для розгляду проблеми. При необхідності можна 

більш детально описати історичний аспект теми і далі 

викласти матеріал по іншим аспектам. Залежно від характеру 

теми тут на першому плані може бути переважно 

теоретичний матеріал, або прикладний зміст, що відображає 

механізми взаємозв’язку теоретичного знання з різними 

сферами людської діяльності. В реферат можуть бути 

включені цифрові дані. Таблиці, графіки і т. п. 

У Висновках необхідно коротко з логічною 

послідовністю викласти в порядку ходу дослідження 

проміжні результати та висновки, потім узагальнити їх і 

сформулювати остаточний висновок. Обсяг висновку 

зазвичай становить 1 друкований аркуш. 

У список використаних джерел слід включити всі 

джерела, які нумеруються в порядку їх цитування в тексті. 

Список використаних джерел слід оформити відповідно до 

вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
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Презентація до реферату оформлюється за допомогою 

Microsoft PowerPoint і повинна містити титульну сторінку, 

актуальність теми, основну частину та висновки. 

 

Вимоги до оформлення реферату 

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, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Молекулярна біологія» 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 

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-

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


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/docs/rating ): 

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

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

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. 

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


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 

контрольних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

 

Типові питання контрольних робіт поточного контролю знань. 

1. Визначення предмета "молекулярна біологія". Етапи розвитку. Основні 

відкриття. 

2. Докази генетичної ролі нуклеїнових кислот. 

3. Хронологія відкриттів, які підготували створення Уотсоном і Криком 

моделі подвійної спіралі ДНК. 

4. Нуклеозид, нуклеотид, полінуклеотид. Нерегулярні полімери. 

5. Принципи будови подвійної спіралі ДНК. Види ДНК. 

6. Параметри В-, А- і Z-форм ДНК. 

7. Види РНК. Їх роль в клітині. 

8. Класифікація амінокислот. 

9. Первинна і вторинна структура білка. 

10. Третинна і четвертинна структура білка. 

11. Глобулярні і фібрилярні білки. 

12. Денатурація і ренатурації білків. 

13.  Фолдинг білків. Шаперони. Шапероніни. Пріони. 

14. Основні біологічні функції білків. 



15. Ферменти. Поняття про коферменти. 

16. Білки трансформатори енергії. 

17.  Принципова будова біологічної мембрани. 

18.  Функції ДНК. Інформаційна ємність. 

19.  Генетичний код. Його основні властивості. 

20.  Принципи транскрипції. 

21.  Субодиничних склад РНК-полімерази E.coli. Holo- і Core- фермент. 

22. Поняття про оперон. 

23. Особливості структури промоторів у прокаріот. 

24. Етапи транскрипції у прокаріот. 

25. Регуляція транскрипції у бактерій. 

26. Негативна індукція. Позитивна індукція. 

27. Негативна репресія. Позитивна репресія. 

28. Аттенуація в регуляції експресії триптофанового оперону E.coli. 

29. Особливості транскрипції в еукаріот. 

30. Множинність і специфічність РНК-полімерази еукаріот. 

31. Поняття про екзонах та інтрони. 

32. Cis-елементи транскрипції. Поняття про енхансери. 

33. Trans-фактори транскрипції. 

34. утворення ініціаторного комплексу транскрипції за участю РНК-

полімерази II. 

35. Процесинг мРНК еукаріот. 

36.  Кепіровання і поліаденілювання. 

37. Сплайсинг та редагування. 

38. Різні механізми сплайсингу: автосплайсінга, Trans-сплайсинг, 

альтернативний сплайсинг. 

39. РНК-інтерференція. 

40. Будова імуноглобулінів, їх класифікація та функції. 

41. Перемикання класів імуноглобулінів. 

42. Джерела різноманітності антитіл. 

43. V-J рекомбінації при перебудові генів легких ланцюгів імуноглобулінів. 

44.  V-D-J рекомбінації при перебудові генів важких ланцюгів 

імуноглобулінів. 

45. Структура тРНК. 

46. Рекогніція. Аміноацилювання тРНК. 

47. Структура рибосом про- і еукаріот. Центри рибосом E.coli. 

48. Утворення інвціаторного комплексу трансляції у прокаріотів. 

49. Етапи трансляції у прокаріотів. Білкові фактори трансляції. 

50. Регуляція трансляції на прикладі фага MS2. 

51. Утворення рРНК і білків рибосом у E.coli. 

52. Утворення рибосом у еукаріот. Поняття про полісоми. 

53. Принципи реплікації ДНК. 

54. Доказ напівконсервативним характеру реплікації. 

55. Ферментативна система синтезу ДНК in vitro. Активація ДНК. 

56. ДНК-полімераза I з E.coli. Роль 3'→5 'і 5'→3' гідролітичних активностей. 



57. Схема безперервної антипаралельної реплікації Корнберга. 

58. Схема безперервної паралельної реплікації Кернса. 

59. Схема переривчастої антипараллельной реплікації Окадзакі. 

60. Порівняльна характеристика ДНК-полімерази I, II і III (core) з E.coli. 

61. ДНК-полімераза III *, holo-фермент. Їх функції. 

62. Схема розмноження фага М13 і доказ наявності РНК-затравки при 

реплікації ДНК. 

63.  Проблема денатурації матриці при реплікації ДНК. 

64. Принципи роботи і біологічні функції топоізомераз. 

65. Сучасна схема реплікації ДНК E.coli. 

66. Реплікація ДНК аденовірусу людини. 

67. Реплікація мітохондріальної ДНК ссавців. 

68. Особливості реплікації ядерних ДНК еукаріот. Полірепліконність. 

69. Теломери і теломераза. 

70. Основні репарабельні пошкодження в ДНК і принципи їх виправлення. 

71. Загальна характеристика гістонів. 

72. Нуклеосомний, супербідний, петлевий рівні компактизації ДНК еукаріот. 

Метафазна хромосома. 

73. Геноми і каріотипи. Розміри і кількість генів у різних таксонів. 

74. Основи методу ренатурації ДНК у вивченні структури геному еукаріот. 

75. Сателітна ДНК. Особливості складу. Локалізація в геномі. Паліндроми. 

Роль звернених повторів в геномі. 

76. Поняття про мобільні генетичні елементах. Класифікація мобільних 

генетичних елементів за механізмом переміщення. 

77. Особливості ретровірусоподібних (що містять LTR) ретротранспозонів 

78. Механізм зворотної транскрипції ретровірусів і ретротранспозонів, що 

містять LTR 

79. Ретропозони, що не містять LTR (LINE і SINE елементи). 

80. Особливості організації ДНК-транспозонів. Приклади про- і 

еукаріотичних ДНК-транспозонів. Механізм інтеграції ДНК-транспозонів 

в геном. 

81. Ефекти вмонтування мобільних елементів. Значення мобільних елементів 

в еволюції. 

82. Етапи розуміння молекулярних механізмів канцерогенезу. 

83. Багатостадійність пухлинної трансформації. Основні етапи. 

84. Поняття онкогену і протоонкогену. Вірусні та клітинні онкогени. Ras 

онкоген, Myc онкоген. Механізми активації протоонкогенів. 

85. Гени-супресори пухлиноутворення. 

86. Загальні принципи клонування ДНК. 

87. Гель-електрофоретичне фракціонування нуклеїнових кислот і білків. 

88. Використання антитіл для детекції білків. Вестерн-блот. 

89. Гібридизація нуклеїнових кислот. Саузерн-блот. Нозерн-блот. 

90. Секвенування ДНК по Сенгер. 

91.  Полімеразна ланцюгова реакція. 

92.  Імуноферментний аналіз. 



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 

Відвідування 

лекцій 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 Лабораторні 

роботи 
Реферат 

Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

20 20 30 20 10 100 
 

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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биология и генетика»: Практическое пособие / Е.В. Спирина. – М. : 

АРКТИ, 2013 – 80 с. 

12. Ченцов Ю.С. Общая цитология / Ю. С. Ченцов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 

2004. − 494 с. 

13. Патрушев Л.И. Экспрессия генов / Л.И. Патрушев. − М. : Наука, 2000. – 

830 с. 

14. Сингер М. Гены и геномы. В 2-х т / Сингер М., Берг П. − М. : Мир., 1998. 

– 331 с. 

15. Щелкунов С. Н. Генетическая инженерия: Учеб.-справ. пособие . 2-е изд, 

испр. и доп. – Новосибирск : Сиб унив. изд-во, 2004. 

16. Державні санітарні норми і правила "Організація роботи лабораторій при 

дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I-IV груп 

патогенності молекулярно-генетичними методами" . − Документ z0088-

08, чинний, поточна редакція. − Наказ МОЗ Украіни від 24.01.2008 

17. Сиволап Ю. М. Геном растений и его улучшение / Ю. М. Сиволап. − К. : 

Урожай, 1994. − 192 с. 

18. Созинов А. А. Полиморфизм белков и его значение в генетике и селекции 

/ А. А. Созинов. − М. : Наука, 1985. − 272 с. 

 

Допоміжна література 

19. Закон України Про державну систему біобезпеки при створенні,    

випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 

модифікованих організмів. − Відомості Верховної Ради України. − 2007. 

− N 35. − ст.484  

20. Nelson D.L. Lehninger Principles of Biochemistry / D.L. Nelson, M.M. Cox. − 

W.H. Freeman, 2004. − 1100 с. 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=egorov-am&book=1991


21. Фадлер Д Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей / 

Д. Фадлер, Д. Шилде. − М. : БИНОМ, 2003. − 272 с. 

22. Патрушев Л.И.  Искусственные генетические системы / Л.И. Патрушев, 

А.И. Мирошников. − Т.1. − М. : Наука, 2004. – 256 с. 

23. Степанов В.М. Молекулярная биология. Структуры и функции белков. – 

М. : ”Высшая школа”, 1996.  

24. Спирин А.С. Молекулярная биология. Структура рибосом и биосинтез 

белка / А.С. Спирин. – Пущино, 1984. – 303 с.  

25. Севостьянова Г. Молекулярная биология. / Г. Севостьянова, А. Коничев. – 

М. : Издательство «Академия», 2008. – 400 с. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» – 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15   

2. Інтернет-ресурс «Молекулярная биология» – 

https://www.youtube.com/watch?v=m8UcPqUXTYc&list=PLNaLMqSph0Lb7P

kXi31du9_721LGFe8aa  

3. Інтернет-ресурс «Все, что вы хотели знать про молекулярную биологию, но 

не удосужились спросить» – 

https://www.youtube.com/watch?v=UJyVLZWhMLI  

4. Інтернет-ресурс «Molecular biology» – 

https://www.youtube.com/watch?v=C005fVKOAj4&list=PL3aZBvm6OqARhA

Ru73aSbgW3Yijs0gisp  

5. Інтернет-ресурс «Молекулярна біологія» – 

https://www.youtube.com/watch?v=TqFvdqCboyU&list=PLV44dFbs4ygnQg8R

4XTw7t1KiRSBPlCY0  

6. Інтернет-ресурс «Центральная догма молекулярной биологии» – 

https://www.youtube.com/watch?v=WICe2Ws2vCs  

7. Інтернет-ресурс «Молекулярная Биология клеток» – 

https://www.youtube.com/watch?v=nb3bgIP5lvc&list=PLvpTJHLNYBFrCEGif7

fBpdAcIGhx-fEf0  

8. Інтернет-ресурс «Molecular Biology - Part 1: DNA Replication and Repair» – 

https://www.edx.org/course/molecular-biology-part-1-dna-replication-mitx-7-28-

1x1-0  

9. Інтернет-ресурс «Molecular Biology – Part 2: Transcription and Transposition» 

– https://www.edx.org/course/molecular-biology-part-2-transcription-mitx-7-28-

2x-0  

10. Інтернет-ресурс «Experimental Molecular Biology: Biotechnology II» – 
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