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Методичні рекомендації по вивченню дисципліни 

 

Курс «Молекулярна біологія» є однією з профілюючих для спеціалізації “Високі 

технології”, яка викладається в 1 семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 години 

аудиторних занять. З них 34 годин лекцій та 17 годин практичних занять. 

Передбачається, що студенти матимуть 57 години самостійної роботи. 

Підсумковий контроль у 1 семестрі – іспит. 

Мета навчальної дисципліни «Молекулярна біологія»  навчити студентів 

орієнтуватися в сучасних концепціях молекулярної біології,  дати цілісне 

уявлення про молекулярні  механізми збереження і реалізації генетичної 

інформації, структуру і функції нуклеїнових кислот і білків,  методи аналізу 

біологічних послідовностей та  просторових структур біологічних макромолекул,  

сформувати у студентів цілісний і системний  погляд на організацію біологічних 

структур на молекулярному рівні та механізми реалізації генетичної інформації. 

Предметом навчальної дисципліни «Молекулярна біологія»  є загальні 

закономірності структурної організації біологічних макромолекул та молекулярні 

механізми збереження і реалізації генетичної  інформації.  

 

Курс поділено на 3 змістовні модулі:  

I модуль (1 кредит) включає в себе інформацію про основні поняття і концепції 

молекулярної біології, основи структурно-функціональної організації  біологічних 

макромолекул, експериментальні методи вивчення  структури нуклеїнових кислот 

і білків, динаміку білків та механізм дії ферментів, фолдинг білків та природу 

конформаційних хвороб,  протеоміку як нову галузь молекулярної біології. 

II модуль (1 кредит) – включає інформацію про структурно-функціональну 

організацію і генетичну функцію хромосом, будову геномів, редуплікацію ДНК та 

її  молекулярні механізми, зворотну транскрипцію, генетичний код, модифікацію і 

рестрикцію ДНК, репарацію пошкоджень ДНК, генетичну рекомбінацію. 

ензимологію генетичних процесів.  

IІІ модуль (1 кредит) – включає інформацію про експресію генів  і  механізми 

матричного синтезу РНК, регуляцію транскрипції, процесинг і сплайсинг РНК, 

експресію геномів,  новітні технології транскриптоміки  і протеоміки, 

молекулярні механізми біосинтезу білків, процесинг білків,  генну та білкову 

інженерію, біонанотехнології та перспективи їх практичного застосування .  

 

        Вимоги до знань та вмінь. 

Знати: основні концепції структурної організації білків і нуклеїнових кислот, 

механізми відтворення і реалізації генетичної інформації, теоретичні основи  

експериментальних методів дослідження  просторової структури біологічних 

макромолекул, основи інформатики і комп’ютерного моделювання. 

Вміти: проводити аналіз білків і нуклеїнових кислот, працювати з банками 

даних біологічних послідовностей в мережі Інтернет,  володіти комп’ютерними 
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програмами роботи з біологічними послідовностями, вміти цілісно і системно 

мислити. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  

Дисципліна «Молекулярна біологія» є базовою для вивчення більшості курсів з 

циклів фундаментальної природничо-наукової підготовки та професійної 

підготовки.  

 

                                           Контроль знань 

 

 Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Підсумкова 

оцінка розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна 

кількість балів встановлюється наступним чином: 

 

1 семестр 
Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

Змістовний 

модуль 3 

Комплексний 

підсумковий 

модуль (іспит) 

Підсумкова 

оцінка за 

повний курс 

Максимальна 

кількість 

балів 

20 20 20 40 100 

 

На семестр заплановано певну кількість контрольних та самостійних робіт, а саме:  

3 контрольних роботи. Контрольні роботи  проводяться після вивчення частини 

розділів курсу для визначення рівня засвоєння матеріалу  та закріплення набутих 

знань.  Тематика контрольних робіт визначається матеріалами розділів, після яких 

виконується робота. 

 

1 семестр 

 

За 1 контрольну роботу студент може отримати - максимум 20 балів. 

За перший змістовний модуль – максимум 20 балів. 

 

За 2 контрольну роботу студент може отримати - максимум 20 балів. 

За перший змістовний модуль – максимум 20 балів. 

 

За 3 контрольну роботу студент може отримати - максимум 20 балів. 

За третій змістовний модуль – максимум 20 бали. 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 

65-74 – «задовільно»; 

75 - 84 – «добре»; 

85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
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90 - 100 – «відмінно». 

Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою   

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 4 добре 

75 – 84   

65 – 74 3 задовільно 

60 – 64   

35 – 59 2 незадовільно 

1 – 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 

сумарну оцінку за три змістовні модуля, яка менше ніж 40 балів, то студент не 

допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 

передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Молекулярна 

біологія». 
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Тематичний план лекцій та практичних занять 

 

1 семестр 

 
Номер 
лекції 

Назва лекції 
Кількість 

годин 
    

  Лекції Практичні СРС 

Контро-

льна 

модульна 

робота 

Інші 

форми 

контролю 

 

ЗМ1: 

Структура і 

функції 

нуклеїнових 

кислот та 

білків          (1 

кредит) 

 

      

 1 Молекулярна біологія, її 

завдання у пізнанні 

основних 

закономірностей 

життєдіяльності. Білки і 

нуклеїнові кислоти. Рівні 

структурної організації 

біополімерів. 

Надмолекулярні 

структури. Геноміка, 

протеоміка і 

біоінформатика – 

основні напрямки 

сучасної молекулярної 

біології. Постгеномні 

технології. 

2  4   

 2 Первинна структура 

нуклеїнових кислот. 

Послідовністі 

нуклеїнових кислот, 

методи секвенування. 

Автоматичні 

секвенатори.  

Нанотехнології та їх 

застосування для 

секвенування ДНК. 

Геном людини, 

біоінформатика.  

2 4 6   

 3 Макромолекулярна 

структура ДНК. 
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Топологія кільцевої 

ДНК, суперспіралізовані 

ДНК. Полімеразна 

ланцюгова реакція (ПЛР) 

як метод ампліфікації 

ДНК. 

Макромолекулярна 

структура РНК. 

 4 Первинна структура 

білків. Стратегія 

визначення 

амінокислотних 

послідовностей, методи. 

Просторова структура 

білків. Основні 

положення 

стереохімічної теорії 

вторинної структури 

білків.  

2 4 6   

 5 Експериментальні 

методи вивчення 

просторової  структури 

білків. Динаміка білків.    

Функціонування  

ферментів.  Фізико-

хімічні механізми 

ферментативного 

каталізу.Протеом 

клітини.  

     

 6 Фолдинг білків. 

Молекулярні шаперони, 

їх роль  у фолдингу 

білків.  Природно-

неструктуровані білки. 

Патологічний фолдинг 

білків, пріони. Амілоїди 

та хвороба Альцгеймера.  

2 4 6   

 Модульна 

контрольна робота 

№1 

         2  
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Номер 
лекції 

Назва лекції 
Кількіст

ь годин 
    

  лекції 
практич

ні 
СРС 

Контр

о-

льнао 

модул

ьна 

робота 

Інші 

форми 

контрол

ю 

ЗМ2: 

Структурна 

організація і 

генетична 

функція 

хромосом     

(1 кредит). 

  

 

      

 7 Рівні структурної 

організації ДНК, структура 

хроматину. Нуклеосоми та 

їх будова. Гістони.  

Наднуклеосомна укладка 

хроматину.  Генетична 

функція хромосом.  

Картування геномів. Гени, 

що перекриваються, 

мозаїчні гени.  Інтрони  в 

генах еукаріотів. 

Процесинг і сплайсинг 

РНК. 

2 4 6   

 8 Редуплікація ДНК та її  

механізми.  ДНК-

полімерази E.coli. 

Редуплікація хромосом 

вищих організмів. Зворотна 

транскрипція.  

 

2 4 6   

  9 Генетичний код. 

Модифікація, рестрикція і 

репарація ДНК. Генетична 

рекомбінація.  

Транспозони, ретровіруси 

як мігруючі елементи. 

Ензимологія генетичних 

процесів. 

 

2 4 6   

  10 Транскрипція - матричний 

синтез РНК.   РНК-
2 4 6   
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полімерази: будова, 

каталітичний механізм. 

Регуляція транскрипції у 

бактерій.  і еукаріотів. 

Інформосоми. РНК-

залежна РНК-полімераза.  

Процесинг РНК. 

Формування кепу та 

поліаденилування мРНК. 

Сплайсинг РНК та його 

механізми. Самосплайсинг 

рРНК,  розширення 

поняття біохімічного 

каталізу. Рибозими.   

  11 Експресія геномів. 

Транскриптом і протеом. 

Мікроарей-технології. 

Методи протеоміки. 

2 4 6   

 Модульна контрольна 

робота №2 

   2  



10 
 

 

 

ЗМ3: 

Експресія 

генів і синтез 

білків           

(1 кредит). 

  

      

 12 Біосинтез білків. 

Транспортні РНК і 

аміноацил-тРНК-

синтетази.    

Аміноацилювання тРНК; 

надспецифічність 

аміноацил-тРНК синтетаз, 

механізми корекції. 

Рибосоми: будова та 

функціонування. 

Каталітичні функції: 

ГТФаза; пептидил-

трансфераза. 

Транспептидація, 

трисайтова модель 

функціонування рибосоми. 

Ініціація і термінація 

трансляції.   

2 4 6   

  13 Процесинг білків. 

Компартменталізація  

апарату білкового синтезу 

у вищих еукаріотів. 

Мультибілкові  комплекси. 

     

  14 Генна інженерія. 

Створення нових генних 

конструкцій. Вектори та їх 

властивості. Експресія 

рекомбінантних білків. 

Експресуючі системи 

мікроорганізмів, дріжджів 

та культур клітин тварин. 

Введення генів до клітин 

рослин і тварин, трансгенні 

організми. Генна терапія.   

     

  15 Білкова інженерія. Сайт-

спрямований мутагенез як  

метод введення 

амінокислотних замін в 

білках. Дизайн штучних 

білків de novo.  Штучна  
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спрямована  еволюція 

білків, комбінаторні 

клонотеки. 

  16 Прикладні застосування 

білкової інженерії в 

біотехнології та медицині. 

     

  17 Нанобіотехнології: 

сучасний стан та 

перспективи практичного 

застосування. 

2 4 6   

 Модульна контрольна 

робота №3 

   2  

 ВСЬОГО 18 36 54 6  

 



12 
 

Докладний план лекцій та самостійних завдань 

 

1 семестр 

 

Змістовний модуль 1: Структура і функції нуклеїнових кислот та білків.  

 

ЛЕКЦІЯ 1. (2 години) 

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. Постгеномні технології. 

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

Практичне заняття 1. (4 години)  

Пошук по ключовим словам та систематичним розділам. Використання 

пошукових систем Yahoo! та Google. Структура розділу “Biology” у системі 

Yahoo! Інтегрована система Entrez. Структура записів-файлів. Банки даних 

послідовностей макромолекул (нуклеїнових кислот та білків) GenBank та Swiss-

Prot. Банки даних по геномним проектам у системі Entrez. Спеціалізовані банки 

даних. 

 

ЛЕКЦІЯ 2. (2 години) 

Первинна структура нуклеїнових кислот. Нуклеотиди – мономери нуклеїнових 

кислот.  Міжнуклеотидні зв’язки, полярність лінійного ланцюга.  Послідовністі 

нуклеїнових кислот, методи секвенування нуклеїнових кислот. Флуоресцентні 

методи в секвенуванні ДНК, автоматичні секвенатори.  Нанотехнології та їх 

застосування для секвенування ДНК. Секвенування геномів організмів. Геном 

людини. Бази даних нуклеотидних послідовностей, біоінформатика. 

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

Практичне заняття 2. (4 години)   

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) як метод ампліфікації ДНК. Схема ПЛР, 

критичні компоненти реакції, конструювання праймерів. Термостабільні ДНК-
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полімерази. Методи ПЛР: стандартна, асиметрична, множинна ПЛР, ПЛР з 

“гарячим стартом”. Метод  ПЛР, об’єднаний із зворотною транскрипцією. ПЛР в 

реальному часі.        

 

ЛЕКЦІЯ 3. (2 години) 

Макромолекулярна структура ДНК. Принцип комплементарності та його 

біологічне значення. Форми подвійної  спіралі ДНК. Гіпохромізм ДНК. 

Денатурація ДНК як перехід  спіраль-клубок, природа кооперативності. 

Молекулярна гібридизація ДНК. Топологія кільцевої ДНК, суперспіралізовані 

ДНК. Макромолекулярна структура РНК. Одноланцюгові РНК, спіралізація в 

РНК (вторинна структура).  Конформаційні властивості РНК; третинна структура 

РНК. 

 

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 4. (2 години) 

 Первинна структура білків. Формування поліпептидного ланцюга, пептидні 

зв’язки. Стратегія визначення амінокислотної послідовності.  Мас-спектрометрія 

як новий метод ідентифікації білків та визначення їх амінокислотних 

послідовностей.  Протеом клітини. Протеоміка як нова галузь молекулярної 

біології. Методичні підходи протеоміки. Інтерактоміка та  мережі  взаємодії 

білків.Просторова структура білків. Основні типи конформації дипептидної 

одиниці. Вторинна структура білків, зв’язок вторинної структури із 

амінокислотною послідовністю. Основні положення стереохімічної теорії 

вторинної структури глобулярних білків. Природа сил, які  стабілізують 

тривимірну структуру білка.  

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

Практичне заняття 3. (4 години) 

Аналіз послідовностей за допомогою серверів Internet. 

Аналіз білкових послідовностей. Розрахунок молекулярної маси, pI, 

амінокислотного складу білків. Сервер ProtParam. Аналіз нуклеотидних 

послідовностей. Трансляція, пошук відкритих рамок зчитування. Пошук 

гомологічних послідовностей за допомогою сервера BLAST. 
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Передбачення вторинної структури білків за допомогою програми PHD. 

 

ЛЕКЦІЯ 5. (2 години) 

Експериментальні методи вивчення вторинної і третинної структури білків. 

Рентгеноструктурний аналіз та мультивимірна ЯМР-спектроскопія  у визначенні  

структури білків. Динаміка білків. Модель Кошланда  конформаційної адаптації.  

Четвертинна структура білків. Макромолекулярні комплекси білків.  Фібрилярні 

білки.    Функціонування  ферментів.  Активні  центри  ферментів та їх будова. 

Фізико-хімічні механізми ферментативного каталізу.  Регуляція ферментативної 

активності.      

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

Практичне заняття 4.  (4 години) 

Комп'ютерні методи моделювання вторинної та третинної структури білків.   

Комп'ютерні сервери інформаційної мережі Іnternet.  Комп’ютерні бази даних 

просторових структур білків та нуклеїнових кислот. Моделювання структури 

білків по гомології. Програми моделювання просторової структури білків,  

програма “Modeller”. Сервери  Swiss-Model та 3D-Jigsaw. Моделювання структури 

білків ab initio.  

 

ЛЕКЦІЯ 6. (2 години) 

Фолдинг білків. "Розплавлена глобула" як інтермедіат фолдингу білків. 

Денатурація і ренатурація білків.  Молекулярні шаперони, їх роль  у фолдингу 

білків.  Природно-неструктуровані білки - перегляд парадигми взаємовідношення 

структура-функція в білках. Патологічний фолдинг білків, пріони. Амілоїди та 

хвороба Альцгеймера. Конформаційні хвороби. 

   

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

Модульний контроль №1 

Контрольні запитання.  

1. Основні характеристики  структури подвійної спіралі ДНК. Які взаємодії 

стабілізують подвійну спіраль? Що лежить в основі комплементарності 

нуклеотидів і яке значення має комплементарність для стабілізації спіралі? 
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2. Структурні форми подвійних спіралей нуклеїнових кислот. Які з цих форм є 

основними формами існування подвійних спіралей ДНК та РНК in vivo? 

3. Банки даних біологічних послідовностей. 

4. Пошук гомологічних послідовностей. Алгоритми BLAST і FASTA. 

5. Основні структурні мотиви білків, що взаємодіють із ДНК. Які елементи 

структури білків залучаються до взаємодії, і з якими структурними елементами 

подвійної спіралі? 

6. Як виникає надспіралізація у циркулярних ДНК? Яка різниця між негативною 

та позитивною надспіралізацією? 

7. У чому полягають основні механізми роботи та функціональне значення ДНК-

топоізомераз? 

8.  Які властивості має пептидна група? Чи взаємодіє вона з водою?  

9.  Що таке вторинна структура білка? Вкажіть типи і основні риси вторинних 

структур, що зустрічаються у глобулярних білках. Які взаємодії стабілізують 

регулярну вторинну структуру? 

10.  Які взаємодії є основною рушійною силою, що зумовлює укладку 

поліпептидного ланцюга у компактну глобулу? 

11.  Структура мембранних білків. 

12. За рахунок чого є можливим перемикання структури білка між двома 

конформаційними станами? 

13. У чому полягає фізична природа ферментативного каталізу? 

14. За яким принципом використовується вільна енергія гідролізу АТР для 

здійснення реакцій синтезу? 

15.  Як використовується вільна енергія гідролізу АТР для виконання роботи 

молекулярними машинами? Сформулюйте основні принципи роботи 

молекулярних машин. 

16. Біоінформатичний аналіз послідовностей білків за допомогою серверів 

Internet. Сервер ProtParam. 

17. Принципи  згортання (фолдинга) білків. 

18. Що таке "розплавлена глобула" білків? 

19. Молекулярні шаперони, їх будова та  роль  у фолдингу білків. 

20. Що таке природно-неструктуровані білки?  

 

Змістовний модуль 2: Структурна організація і генетична функція хромосом. 

  

ЛЕКЦІЯ 7. (2 години) 

Рівні організації упакування ДНК, хромосоми  вищих організмів. Структура 

хроматину. Нуклеосоми та їх будова. Гістони як специфічні білкові компоненти 

ДНП, їх будова.  Наднуклеосомна укладка хроматину.  Активна інтерфазна і 
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неактивна конденсована хромосома. Генетична функція хромосом.  Картування 

геномів. Мутації в ДНК та їх фенотипове вираження. Білок заданої структури як 

реалізація специфічності гена. Гени, що перекриваються, мозаїчні гени.  

Некодуючі вставки  (інтрони) в генах еукаріотів. Процесинг і сплайсинг РНК. 

Практичне заняття 5. (4 години)  

Основи філогенетичного аналізу послідовностей нуклеїнових кислот та білків. 

Множинне вирівнювання гомологічних послідовностей в локальному та веб-

базованому програмному забезпеченні Clustal, T-Cofee та MultAlin. Пошук 

білкових мотивів. Сервери та банки даних мотивів ProSite, Motifs, InterPro. 

Філогенетичний аналіз за допомогою сервера Phylip. Еволюційні 

взаємовідношення білків. 

 

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

ЛЕКЦІЯ 8. (2 години) 

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.  

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

Практичне заняття 6. (4 години) 

Комп’ютерні грід-технології та їх застосування для вирішення задач молекулярної 

біології. Застосування комп’ютерних грід-технологій в біоінформатиці. 

Застосування комп’ютерних грід-технологій  для моделювання молекулярної 

динаміки білків, нуклеїнових кислот та складних макромолекулярних комплексів. 

 

ЛЕКЦІЯ 9. (2 години) 

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. 

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  
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● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

Практичне заняття 7. (4 години) 

Бактеріальна експресія і виділення рекомбінантних білків (частина 1). 

Отримання компетентних клітин Escherichia coli. Трансформація бактеріальних 

клітин плазмідною ДНК. Експресія бактеріальних культур для препаративного 

виділення рекомбінантних білків. Визначення оптичної густини бактеріальної 

культури. 

 

ЛЕКЦІЯ 10. (2 години) 

Транскрипція і матричний синтез РНК.   РНК-полімеразна реакція.  Етапи синтезу 

РНК. Регуляція транскрипції у бактерій.  Транскрипція у еукаріотів. 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. 

 

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

Практичне заняття 8. (4 години) 

Бактеріальна експресія і виділення рекомбінантних білків (частина 2). 

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. 

 

ЛЕКЦІЯ 11. (2 години) 

Експресія геномів. Транскриптом і протеом. Мікроарей-технології. Синтез і  

процесинг протеому.  
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Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

Практичне заняття 9. (4 години) 

Ізотопне мічення білків для визначення їх просторової структури методами 

мультивимірної ЯМР-спектроскопії. 
 

 

Модульний контроль №2 

Контрольні запитання.  

1. Що таке кодон та відкрита рамка зчитування? Скільки існує кодонів? Які 

позиції нуклеотидів у складі кодона є найбільш та найменш визначальними? 

2. У чому полягає найбільш суттєва відмінність між геномами про- та еукаріотів? 

3. Що таке інтрон та екзон? 

4. Із яких елементів складається нуклеосома? Яке місце в її структурі займають 

білки? Як організована у просторі ДНК у нуклеосомі? 

5. Які взаємодії стабілізують нуклеосому? За яким принципом відбувається збірка 

нуклеосоми?  

6. Назвіть основні типи посттрансляційних модифікацій гістонів. Які 

амінокислотні залишки піддаються модифікаціям?  

7. Як організована хроматинова фібрила у просторі? За яким основним 

механізмом фібрила піддається компактизації? У чому полягає роль гістона Н1? 

8.  Механізми редуплікації ДНК.  

9.  Механізм дії ДНК-полімерази І E.coli. 

10. Що таке транскриптом?   

11. Етапи синтезу РНК  РНК-полімеразою.  

12. Регуляція транскрипції у бактерій та у еукаріотів. 

13. Попередники мРНК та їх структура Процесинг РНК.  

14. Що таке РНК-інтерференція? Роль міРНК. 

15. Механізми сплайсинга рРНК. 

16. Рибозими, їх типи, застосування як нових біокаталізаторів. 

17. Принципи мікроарей-технологій. 

18. Протеом - дати визначення. 

19. Експериментальні методи протеоміки. 

20. Біоінформатичні методи в протеоміці. 

 

 

Змістовний модуль 3: Експресія генів і синтез білків. 
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ЛЕКЦІЯ 12. (2 години) 

Біосинтез білків. Транспортні РНК і аміноацил-тРНК-синтетази.  Відкриття тРНК. 

Адапторна гіпотеза Кріка і її докази.  Первинна і просторова структура тРНК. 

Аміноацил-тРНК-синтетази: специфічність, структура. Особливості еукаріотних 

синтетаз.  Аміноацилювання тРНК; надспецифічність аміноацил-тРНК синтетаз, 

механізми корекції. Рибосоми. рРНК та рибосомні білки. Просторова структура 

рибосом. Функції субчастинок рибосом. Функції зв’язування і утримання 

матричного полінуклеотиду; утримання пептидил тРНК або деацильованої тРНК 

(Р-сайт); зв’язування аміноацил-тРНК (А-сайт); зв’язування деацильованої тРНК 

(Е-сайт), зв’язування білкових факторів трансляції та ГТФ. Каталітичні функції: 

ГТФаза; пептидил-трансфераза. Функції переміщень лігандів (транслокація ). 

Кодон-антикодонова взаємодія: адапторна гіпотеза та її доказ, концепція 

антикодона. Фактори елонгації . Помилкове кодування: рівень помилок in vivo за 

нормальних умов. Транспептидація, трисайтова модель функціонування 

рибосоми. Ініціація трансляції та її регуляція. Термінація трансляції. Ко-

трансляційний трансмембранний транспорт.  

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 13. (2 години) 

 Процесинг білків.Посттрансляційні модифікації білка. Компартменталізація 

білкового синтезу у вищих еукаріотів. Мультибілкові  комплекси. 

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

ЛЕКЦІЯ 14. (2 години) .  

Генна інженерія. 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. 

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 
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використанням афінних амінокислотних послідовностей. Введення генів до 

клітин рослин і тварин, трансгенні організми. Генна терапія.   

 

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

ЛЕКЦІЯ 15. (2 години) 

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. Фаговий 

дисплей, скринінг та відбір білків  із заданими  властивостями. Гібридні білки.  

 

ЛЕКЦІЯ 16. (2 години) 

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. Перспективи застосування білкової інженерії в генній терапії.  

Прикладні застосування білкової інженерії в біотехнології.  Підвищення 

стабільності білків, екстремозими. Білкова інженерія терапевтичних білків.  

 

ЛЕКЦІЯ 17. (2 години) 

Нанобіотехнології: сучасний стан та перспективи практичного застосування. 

 

Самостійна робота. Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

● робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 

літературою; 

● підготовка до практичних занять; 

● виконання самостійних завдань. 

 

Модульний контроль №3 

Контрольні запитання.  

 

1. Як за своїм складом та спорідненістю до ДНК розрізняються кор-  і 

голофермент бактеріальної РНК-полімерази?  

2. Яку будову має стандартний бактеріальний промотор? 

3. У якому напрямі здійснюється зчитування інформації з ДНК під час 

транскрипції? Що таке змістовний та антизмістовний ланцюги? Який з них є 

матричним? 

4. Яку роль відіграє σ-фактор в ініціації транскрипції? 
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5. Як організовано активний центр РНК-полімерази?  

6. Основні етапи елонгаційного циклу РНК-полімерази.  

7. Яким чином здійснюється при транскрипції редагування помилок приєднання 

нуклеотидів? 

8. Як здійснюється термінація транскрипції у бактерій? 

9. Яка різниця між цис- та транс-елементами системи регуляції транскрипції? 

10. Що таке антитермінація? 

11. Структура РНК-полімераз еукаріотів.  

12. Яку будову має промотор РНК-полімерази ІІ? 

13. Охарактеризуйте базальні фактори транскрипції РНК-полімерази ІІ та основні 

етапи ініціації транскрипції. 

14. Яке значення має білок ТВР? Яку роль відіграють фактори TFIIB та TFIIН у 

ініціації транскрипції РНК-полімеразою ІІ? 

15. Яка посттрансляційна модифікація гістонів позитивно корелює з 

транскрипційною активністю? У чому полягають механізми такої кореляції? 

16. Яку роль відіграє метилування ДНК у репресії транскрипції? Що таке CpG-

острівці? 

17. Що таке РНК-інтерференція? Яку роль вона відіграє у підтриманні 

гетерохроматинового стану? 

18. Що таке мікроРНК і як вони використовуються у регуляції транскрипції? 

19. Які основні структурні елементи має у своїй будові тРНК? Які взаємодії 

стабілізують просторову структуру тРНК? Яким чином реалізується 

специфічність АРСаз щодо тРНК та амінокислот? 

20. Основні риси просторової будови рибосоми. Які функціональні сайти має 

рибосома?  З яких етапів складається елонгаційний цикл рибосоми? 

 

Підсумковий контроль – іспит. 
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