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1. Мета дисципліни – надати студентам фундаментальні основи структурної біології, 

що включає розуміння молекулярної будови та структурних мотивів, які складають 

просторову організацію основних біологічних макромолекул, нуклеїнових кислот та 

білків, їх динаміки in vitro (в розчинах) та in silico, а також розуміння того, як зміни в 

структурі біополімерів впливають їх функції. Виробити необхідні навички та 

методологію експериментальних досліджень в галузі структурної біології еукаріот 

та прокаріот. 
 

2. опанування студентами фундаментальних основ  формування  ієрархії структур з 

лінійних ланцюгів амінокислот/нуклеотидів, принципів за якими формуються 

структуро-функціональніі блоки в складі біомакромолекул, які, в свою чергу, 

детермінують будову нативних функціонуючих молекулярних машин, працюючих на 

основі біофізичних та біохімічних принципів, а також засвоєння сучасних 

експериментальних та комп’ютерних  методів їх досліджень. 

  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Молекулярна фізика», «Органічна хімія», «Імунологія», 

«Біохімія» та «Загальна біологія», які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр». 

2. Вміти: використовувати набуті знання та навички для планування та проведення 

експериментальних досліджень з використанням біологічних макромолекул та  клітин, 

включаючи комп’ютерне моделювання, в біології, медицині та біотехнологіях. 

3. Володіти елементарними навичками: проведення експериментальних робіт з 

використанням матеріалів та обладнання, що використовуються в біологічній, хімічній 

та фізичній лабораторіях.  

4. Анотація навчальної дисципліни: 

Структурна біологія це розділ молекулярної біології, біохімії та біофізики, який займається 

вивченням молекулярної структури біологічних макромолекул, зокрема білків та нуклеїнових 

кислот, механізмів утворення структури, яку вони мають, і того як зміни в структурі 

впливають на їх функцію. Структурна біологія з’явилася на перехресті фізики, хімії та 

біології. В чому полягає важливість вивчення структурної біології - функція біологічних 

макромолекул тісно пов’язана з їх просторовою формою і структурою. Знання структури є 

важливим кроком в розумінні функції макромолекул. Структурна біологія фокусується на 

класичному розумінні: щоб зрозуміти, нам потрібно побачити. В огляді 1964 року, один із 

піонерів структурної біології, Джеймс Уотсон висловив: "На жаль, ми не можемо точно 

описати на хімічному рівні, як функціонує молекула, якщо ми не знаємо її структуру". 

Курс лекцій з цієї дисципліни включає викладання історичної перспективи і сучасного стану 

розвитку структурної біології. Увага приділяється використанню експериментальних 

підходів для визначення структури біологічних макромолекул та їх динаміки в розчинах, 

термодинаміці стабільності різних класів структур, а також моделюванню структури та 

динаміки білків in silico.  

 

 4. Завдання (навчальні цілі):  
Дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

К01. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

К02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

К08. Здатність здійснювати пошук необхідної інформації в науковій і технічній 

літературі, базах даних та інших джерелах.  
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К09. Здатність відбирати та аналізувати релевантні дані, у тому числі за 

допомогою сучасних методів аналізу даних і спеціалізованого програмного 

забезпечення. 

К14. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біотехнології в 

контексті загального розвитку науки і техніки. 

К23.Здатність розробляти/застосовувати комбіновані біотехнології за 

допомогою міждисциплінарних підходів, зокрема, з використанням технологій 

матеріалознавства та хімічних технологій. 

К24. Здатність застосовувати методи біоінформатики та обчислювальної 

структурної біології для раціонального дизайну (біо)молекул та матеріалів з 

заданою біологічною активністю. 

 
1. 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 

1.1 Знати структуру, фізико-хімічні 

властивості амінокислот з яких 

утворюється первинна структура 

білків, яка в свою чергу детермінує 

просторову конформацію білків та 

її лабільність, енергетику 

стабільності конформерів 

структурних білків та ферментів. 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

 

30 

1.2 Знати особливості доменної 

струкутури білків та розмаїття 

структурних мотивів з яких вони 

складаються. Знати класи білків які 

працюють в клітинах. Знати методи 

реєстрації структури та 

термодинамічного аналізу 

стабільності білкових структур.  

Лекція 

1.3 Знати структурні основи будови 

нуклеїнових кислот, як носіїв 

генетичної информації. Знати, 

стеричні особливості азотистих 

основ в складі полімерів ДНК та 

РНК, структурні особливості 

різних форм дуплексу ДНК. Знати 

вплив йонів, лігандів та білків на 

формування та компактизацію 

ДНК в складі хроматину клітин. 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

 

30 

1.4 Знати технології маніпулювання 

структурою та інформацією, яка 

знаходиться в послідовностях ДНК 

та РНК, енергетику «дихання» 

подвійних спиралей, їх 

Лекція 
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стабільність. Знати програмні 

засоби зчитування і формування 

інформації закодованої в 

нуклеїнових кислотах. Знати 

методи дослідження та аналізу 

структурного коду ДНК. 

2.1 Вміти працювати з приладами, 

виконувати необхідні вимірювання 

у віртуальному режимі та давати 

оцінку одержаним  результатам. 

Практична заняття Звіт 

Контрольна 

робота 

10 

2.2 Вміти програмно візуалізувати 

білкові структури, проводити 

комп’ютерний аналіз кластерності 

розподілу щільності упаковки 

білка. Вміти проводити in silico 

термодинамічний аналіз 

стабільності біополімерів та 

результатів молекулярного докінгу 

лігандів. 

Практична робота Звіт  10 

3.1 Вміти працювати в групі при 

опануванні методів досліджень 

структури біологічних 

макромолекул, аналізі отриманих 

даних. 

Практична робота Звіт  10 

4.1 Вміти самостійно опрацьовувати 

світову наукову літературу (статті 

по структурній біології в 

рейтингових міжнародних  

журналах) та навчально-методичну 

літературу, здійснювати пошук та 

узагальнювати отриману 

інформацію.  

Самостійна робота Підготовка 

презентацій/ 

реферату 

10 

 

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 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР02. Знати вітчизняне та міжнародне законодавство у 

сфері авторського права. Вміти захищати свою 

інтелектуальну власність та уникати порушень 

інтелектуальної власності інших осіб. 

 

      +  

ПР08. Планувати та управляти науково-дослідними, 

науково-технічними та/або виробничими проектами у 

галузі біотехнології, базуючись на сучасних тенденціях 

розвитку науки, техніки та суспільства. 

 

       + 

ПР18. Знаходити необхідну інформацію у науковій та 

довідниковій літературі, електронних базах, інших 

джерелах інформації, оцінювати її релевантність та 

достовірність 

      +  
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ПР19.Оцінювати актуальність досліджуваних 

наукових  проблем, придатність відомих наукових 

методів для їх дослідження на основі аналізу наявних 

даних та публікацій у провідних виданнях 

 

+ + + + + +   

ПР25. Застосовувати сучасні технології 

матеріалознавства та хімічні технології для 

розробки/використання новітніх комбінованих 

біотехнологій. 

+ + +      

ПР26. Застосовувати методи біоінформатики та 

обчислювальної структурної біології для 

раціонального дизайну (біо)молекул та матеріалів з 

заданою біологічною активністю. 

+ + + + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.2. – 10 балів/ 5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3; 1.4 – 10 балів/ 5 балів 

3. Практичні заняття   – РН 2.1; 2.2; 3.1 – 30 балів/15 балів  

4. Оцінювання реферату РН 4.1 – 10 балів/ 5 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компоненту в цілому : підсумковою формою контролю за 

яким встановлено іспит визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.4. Максимальна кількість балів, які 

можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається.  

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є успішне написання 2 модульних контрольних робіт, доповіді / 

презентації ( по кожній не менше 50% правильних відповідей), відпрацювання всіх передбачених 

планом практичних занять. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав 

менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2, 

відповідно. Практичні  заняття проводяться у  формі роботи з віртуальними моделями 

структури біологічних макромолекул, їх функціонування з обов'язковою перевіркою кінцевих 

результатів . Доповіді / презентації оцінюються протягом семестру. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план  лекцій та практичних   занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

Самостійна 
робота 

Розділ 1  

1 

Тема 1. Структура, конформаційна 

лабільність, енергетика структури 

білків клітин, класифікація 

структурних мотивів функціональних 

доменів білків, особливості будові 

природно неструктурованих 

поліпептидів, термодинаміка 

конформаційних переходів білкових 

структур. 

8 4 40 

 

Лекція 1.Молекулярна структура поліпептидів 

та їх складових, характеристика бічних 

залишків та їх взаємодії у визначенні 

властивостей білкових молекул: 

гідратації поверхні, селективної взаємодії 

з лігандами та іншими біополімерами, 

каталітичні властивості ферментів.  

 

Показники упорядкованості, компактизація, 

гідратація поверхні, електростатичні 

взаємодії, дифузія  білків, ліпідів. 

2   

Лекція 2. Молекулярна організація вторинної  

структури білків. Множинні форми 

вторинної структури та внутрішні 

фактори стабілізації вторинних структур, 

флуктуаційна динаміка спіральних та 

складчастих конформацій поліпептидів, 

дипольні моменти спіралей, діаграми 

Рамачандрана для аналізу особливостей 

структури білків. Термодинаміка 

стабільності та молекулярна динаміка 

вторинних струкутур білковіх молекул. 

 

2   

Лекція 3.Просторова будова білків. Способи 

Класифікація укладки елементів 

вторинної структури поліпептидного 

ланцюга та спосіб їх зв’язку в складі 

третинної структури білків. Механізми 

утворення унікальної бета-структури, яка 

може змінювати температуру замерзання 

води. Створення білків in silico дозволяє 

розробляти білки з заданими 

властивостями їх вторинної та третинної 

структури. 

2   
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Лекція 4. Особливості будови глобулярних та 

фібрилярних білків. Структурні домени 

білків. Обмін доменами та можливий 

механізм агрегації білків. Температурне 

розгортання, як термодинамічний підхід 

для виявлення мультідоменності білків. 

Структурно-функціональна роль петель 

та «хвостів» в білкових структурах, 

неструктуровані білки. Поняття нативних 

частково або повністю розгорнутих 

білків.   

2   

Практичне заняття 1. Робота з віртуальними 

структурами альфа-спіральних білків. 

Проведення розрахунку вмісту 

вторинних структур в складі білків за 

допомогою комп’ютерного аналізу їх 

спектрів кругового дихроїзму.    

 4  

Самостійна робота. Підготовка доповідей / 

презентацій по новим статтям у 

рейтингових міжнародних журналах 

(Nature, Science, J. Mol. Biol. etc.) по 

вибраним темам лекцій: енергетика 

структуроутворення білкових систем та 

їх функціонування в клітинах. 
              

  20 

Самостійна робота. Робота з базами даних 

білкових структур in silico для аналізу та 

оцінки поверхневих параметрів білка: 

розподілу заряду, щільності заряду в 

кластерах, знаходження активного 

центру (для ферментів).  . 

  20 

2 

Тема 2. Структурний устрій нуклеїнових 

кислот - носіїв генетичної інформації,   

характеристика множинних 

структурних форм ДНК, їх 

присутність в геномній ДНК, 

термодинаміка стабільності 

дуплексної структури нуклеїнових 

кислот, конформаційні особливості 

молекул РНК. 

6 4 10 

 

Лекція 5. Хімічно будова нуклеїнових кислот. 

Донорно - акцепторні властивості 

азотистих основ ДНК та РНК, та їх роль в 

процесах зчитування генетичної 

інформації. Номенклатура компонент 

нуклеїнових кислот. Структурні 

особливості полімеризації нуклеотидів. 

Торсіонні властивості та ступені 

вільності цукрово-фосфатного остову 

ДНК. Структурно-функціональна роль 

конформацийної лабільності цукру, 

пакерінг цукрового кільця і його зв’язок з 

формами дуплексної ДНК.   

2   
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Лекція 6.  Моделі структури подвійної спіралі  

ДНК. Структурні параметри великого та 

малого жолобків в А-, В- та Z- формах 

ДНК. ДНК е є ідеальним стрижнем і має 

відхилення від ідельності.  Кембриджська 

конвенція Р. Е. Дікерсона. Варіації в 

міжбазових параметрах основ: зсув, 

ковзання, підйом, нахил, кочення, 

скручування.  

2   

Лекція 7. Термодинамічна стабільність ДНК та її 

зв’язок з вмістом АТ пар. Сили, які 

відповідають за стабільність дуплексу. 

Баланс ентальпії та ентропії енергетиці 

дуплексу ДНК Роль ентропії во 

взаємодіях пар основ ДНК. Вплив 

міжбазових параметрів на ступінь 

закрученості дуплексу ДНК. 

2   

Практичне заняття 2. Рішення задач для 

засвоєння матеріалу лекцій стосовно 

молекулярної структури ДНК та РНК, та 

її зв’язку зі зчитуванням генетичної 

інформації. 

 4  

Самостійна робота. Підготовка доповідей / 

презентацій по темі лекцій стосовно 

структурних особливостей ДНК та РНК 

по новітнім статтям в міжнародних 

журналах. 

. 

  10 

 

3 

Тема 3 Структурні основи білок-нуклеїнового 

впізнавання 
 

4 2 10 

 

Лекція 8. Патерн донорних та акцепторних груп 

в Уотсон-Крік парах азотистих основ 

ДНК. Основні структурні мотиви 

розпізнавання, виявлені в білках, що 

зв'язуються з ДНК. Механізм прямого 

зчитування (Direct read-out) ДНК 

білками. Патерни водневого зв’язку 

амінокислот білка з ДНК. 
 

2   

Лекція9. Взаємодія білків з великим жолобком 

ДНК. Використання альфа-спіралі, як 

елемента впізнавання. Структурні мотиви 

в білках, яки розпізнають великий 

жолобок ДНК: спіраль-поворот-спіраль, 

цінк-фінгер, bZip мотив. Впізнавання 

ДНК в малому жолобку – білки які 

вигинають ДНК. Білки, які не 

взаємодіють з жолобками ДНК. 

Структура нуклеосооми. Роль гістонових 

білків в структурованні нуклеосом 

хроматину. 

2   
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Практичне заняття   3. Рішення задач по розділу 

структурні аспекти білково-нуклеїнового 

впізнавання. 

 2  

Самостійна робота. Підготовка доповідей / 

презентацій за новітніми статтями в рейтингових 

міжнародних журналах (Nature, Science, J. Mol. 

Biol. etc.) по темі структура та специфічні 

взаємодії білков з нуклеїновими кислотами. 

 

 

  10 
 

4 
Тема 4. Методи структурної біології. 

 
2   

 

Лекція10. Поняття про експериментальні методи 

націлені на визначення  структури 

біологічних макромолекул, їх 

конформаційних станів та переходами 

між різними станами молекул. Методи 

термодинамічного аналізу біо-

молекулярних систем з застосуванням 

мікро- та нанокалориметрії, 

біоспектроскопії (спектроскопія 

електронних переходів, кругового 

дихроїзму, динамічного 

світлорозсіювання та інші), електронної 

мікроскопії, методами ЯМР, ПМР.   

2   

 ВСЬОГО 30 10 60 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 20 год. 

Практичні  заняття – 10 год.         

Самостійна робота – 60 год.  
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3. Симуляція молекулярної динаміки Molecular Dynamics Simulator 
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http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do. 

5. Віртуальна лабораторія MolDynGrid: http://moldyngrid.org/main.php. 
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